CAPITOLUL 6

Breviar de arheologie a slavilor timpurii

6.1. Cadru general; definiții „etnice” prin exemple
Arheologul este asociat, în ochii opiniei publice, de sarcofagele mumiilor,
blesteme ale morților, obiecte de aur, în cel mai rău caz de monede fabuloase,
care costă, fiecare, cât o maşină bună. Nimic mai fals, mai ales atunci când vorbim
despre arheologia slavă. Nu există, din câte îmi dau seama, niciun domeniu al
arheologiei care să opereze cu obiecte mai urâte, lipsite aproape cu totul de
valoare intrinsecă; deşi se pot menționa excepții, acestea nu schimbă fondul
problemei. Arheologia slavă este legată nu de prețioase obiecte, ci de misterul
apariției celei mai mari etnii din Europa. Am spus „mister” şi nu „fenomen”,
fiindcă ceea ce poate oferi arheologia slavă, până acum, este departe de a se
constitui într‐o descriere coerentă a unei societăți, şi cu atât mai puțin a unei
istorii care să suplinească precaritatea relatărilor scrise despre etapele cele mai
vechi.
Cei care au citit cu atenție capitolul dedicat izvoarelor literare trebuie să fi
remarcat că acestea se rezumă la evenimente proxime Imperiului (proto‐)
bizantin, sau la câteva date despre evenimentele din Europa centrală, care s‐a
întâmplat să conteze pentru regatele francilor sau oraşele nord‐italiene. Cronicile
ruse apar în jurul anului 1100 şi se referă la evenimente care deja, în general, nu
mai fac obiectul de analiză al acestei cărți. Vorbim deci despre un teritoriu care se
întinde de la fluviul Don, la răsărit, la fluviul Elba, la apus (la jumătatea
Germaniei de azi), la Marea Egee, în sud şi la cursul mijlociu al Vistulei şi râul
Pripiat (la granița dintre Ucraina şi Bielorusia de azi; ulterior şi la nord de această
linie), la nord, în care, timp de 500 de ani, au trăit oameni, au construit case şi
cetăți de pământ, au făcut războaie, au cântat, au murit şi au fost jeliți, adică un
gigant spațio‐temporal despre care nu ştim mare lucru, iar arheologia este
chemată să răspundă la prea multe întrebări. Undeva în acest spațiu s‐a născut
etnia slavă, răspândindu‐se, apoi, mult în afara lui.
Fiindcă cultura materială a slavilor era practic o necunoscută la jumătatea
secolului XX, ea s‐a constituit, în mintea arheologilor, mai degrabă prin diferență,
aşa cum s‐a întâmplat cu multă vreme în urmă şi cu cărturarii bizantini. Ceea ce
nu era „roman”, şi nici „germanic” nu părea să fie, a fost atribuit slavilor, punctul
de plecare fiind, natural, o cunoaştere prealabilă mult mai bună a culturilor
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„romană” şi „germanică”. Obositoarele ghilimele sunt destinate să avertizeze
cititorul că între cuvinte şi conținutul real al fenomenelor studiate există o
diferență prea mare pentru a nu fi marcată; în al doilea rând, există un sens
convențional al termenilor folosiți, fiindcă nimeni nu poate garanta că obiecte
aparținând culturi materiale romane au fost utilizate de cetățeni romani (vorbitori
sau nu ai limbii latine) sau de războinici de veche tradiție – şi limbă – germanică.
Mai rău, termenii cu conținut etnic („german”, „slav”), deşi „clari”, nu sunt decât
tot nişte convenții, fiindcă niciun istoric sau arheolog din zilele noastre nu‐şi
imaginează că vechile societăți erau omogene, pure precum nişte subtanțe
chimice cu standard de calitate ISO. Sau cel puțin aşa sper.
Chiar şi atunci când au aparența unor studii etnografice – precum celebra
Germania a lui Tacitus – sursele culturilor mediteraneene operează cu o
terminologie simplificatoare, esențialmente politică, fiindcă cine nu ți‐a făcut
niciodată necazuri nu merită luat în seamă. Lumea barbară europeană – adică cei
care nu împărtăşesc valorile civilizației şi moravurilor greceşti şi romane – era
împărțită în doar câteva grupe majore, în primul rând funcție de percepția
romanilor, şi abia apoi funcție de particularitățile – de multe ori legendare – ale
populațiilor despre care se făcea vorbire. Celții erau primii cu care romanii
avuseseră de a face, în Italia nordică mai întâi, apoi în toată Europa de vest; ei
erau asociați lumii agreste, o lume ciudată în care munca asiduă şi eroismul
absurd se împleteau cu cântece frumoase şi practici îngrozitoare; ei înşişi
sângeroşi şi cruzi, romanii se declarau şocați de sacrificiile umane şi de cultul
capetelor practicate de celți...
Germanii au fost următorii care s‐au prezentat în Italia, prin coşmarul
cimbro‐teutonic 1 , legați pentru totdeauna de aspra climă a nordului, de păduri
fără sfârşit, de o putere fizică animalică şi de moravuri pe măsură, toate
amestecate cu bere. Germanii sunt războinicii prin excelență, folosiți ca atare de
toată istoria imperială a Romei.
Tracii erau cunoştințe vechi, cel puțin prin intermedierea elenică, în a căror
istorie tracii sunt implicați încă din războiul troian. Se preiau, natural, şi locurile
comune ale culturii elene, principala proiecție mentală fiind aceea a excesului.
Tracii, inclusiv rudele lor nordice, geții, sunt fie excesiv de bețivi, fie excesiv de
creativi, sau excesiv de viteji, sau excesiv de credincioşi 2 . Tot ce făceau tracii era
excesiv, iar cine este familiarizat cu mentalul grec ştie că nu are cum să fie de
bine.

1

2

Plutarh, Vieți paralele, Marius. Asupra cimbrilor atârnă bănuiala că nu ar fi fost tocmai
germani; evenimentul s‐a petrecut în ultimul deceniu al veacului II a. Chr.
Petre 2004.
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Următoarea grupă de populație, spre răsărit, ar trebui prezentată aici ca o
grupă nomadă. Acolo, la nordul Mării Negre, se aflau, încă de la începutul
prezenței romane în zonă, sarmații. Rude şi urmaşi ai sciților, ei reprezentau
aristocrația stepelor, dominând mari întinderi de pământ, de la Volga la Dunărea
Mijlocie. Întreaga zonă a reprezentat un teren al veşnicelor amestecuri,
intersectând influențe greceşti şi romane din porturi cu tradiții şi obiceiuri
persane (sarmații fiind, ei înşişi, rude cu aceştia), dar şi cu mai vechi neamuri
getice, şi cu mai noi neamuri ale germanilor răsăriteni, apoi şi grupe de populație
turcice din Asia Centrală, din ce în ce mai multe, odată cu trecerea timpului.
Poate că sarmații înşişi s‐ar fi sedentarizat, iar viața pe țărmurile Pontului s‐ar fi
schimbat, însă dinspre răsărit au venit, în valuri succesive, noi populații nomade:
hunii (sec. IV), avarii (sec. VI), bulgarii (sec. VII), maghiarii (sec. IX), pecenegii
(sec. X), cumanii (sec. XI), tătarii (sec. XIII). Toți nomazii au avut câteva
caracteristici comune, precum absența unor locuințe permanente, economia axată
pe binomul creşterea vitelor‐război (jaf), fiind definiți cultural prin războinicul
călare şi ritul înhumării. Asemănările modului de viață şi de luptă, cât şi
tradiționalismul intelectual al istoriografiei romane, a făcut ca între aceste
neamuri să se producă destulă confuzie, iar lucrurile au rămas confuze până în
zilele noastre. Despre „deşertul scitic” (pusta de la nordul Mării Negre) s‐a vorbit
până la sfârşitul antichității, iar o provincie romană s‐a numit „Scythia”
(Dobrogea românească şi bulgărească, împreună, ca o aproximare) multă vreme
după ce sciții rămăseseră o amintire, iar numele fioros al hunilor s‐a pomenit vreo
două veacuri după ce hunii încetaseră a reprezenta o entitate politică, fiind
atribuit unor neamuri asemănătoare, şi, de ce nu, poate înrudite. Teroarea
anticilor este cred de înțeles, câtă vreme „Biciul lui Dumnezeu”, Attila, a rămas în
conştiința populară drept blestemul suprem (însoțit mai nou de Stalin şi Puterea
Sovietică).
În tot acest peisaj pestriț, slavii reprezintă noutatea, atât pentru istoricii
romano‐bizantini, cât şi pentru arheologia veacului XX. Acesta este şi motivul
pentru care spuneam că cultura materială slavă a început a fi cunoscută mai
degrabă prin diferență; tot ceea ce nu putea fi identificat era alocat noilor veniți.

6.2. Aşezări şi locuințe
Locuințele romane cele mai tipice erau construite din piatră şi cărămidă,
folosind ca liant mortarul, sau chiar numai argila, mai ales în etapele mai târzii. În
practica arheologică, pot fi întâlnite şi amenajări de locuire mai modeste, ridicate
pe o structură de lemn, cu pereții realizați din diverse materiale de umplutură,
inclusiv „clasicul” chirpici. Tot ca o regulă generală, locuințele romane nu erau
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încălzite, fiind un produs cultural al însoritei Mediterane. Casele aristocraților –
sau a oamenilor bogați, pur şi simplu –, însă, făceau excepție, fiind dotate cu
sofisticate sisteme de încălzire, analoage cu „încălzirea centrală” de astăzi, doar
că în sistem circula aer cald, nu apă fiartă. Sistemul hypocaustum era bazat pe o
sursă de căldură – un cuptor mare, amenajat la exteriorul clădirii – şi pe un sistem
de distribuție a căldurii, fie prin podea dublă, fie prin pereți dubli (în zilele
noastre noutăți fancy pentru casele noii aristocrații...).
Germanii, deşi populație nordică, construiau locuințe – de suprafață, sau
adâncite în pământ – de lemn, din care lipseau sursele de căldură; ideea ar putea
părea cam aspră, dacă nu am şti că finii (sau feni), care locuiesc în zone şi mai
înghețate, procedau la fel. Amenajări asemănătoare erau folosite de geți şi daci,
deşi se pot cita exemple, mai ales în epocă târzie, când astfel de locuințe erau
prevăzute cu vetre sau cuptoare.
Nomazii, indiferent de numele lor sau epocă, au trăit în corturi. Despre
traiul în cort europenii au prejudecăți de înțeles, încă din antichitate; au folosit şi
ei corturi atunci când nu au avut de ales, de pildă în campanii militare; în
interiorul unui castru roman de marş, de exemplu, se găseau doar corturi. Când
vorbim despre nomazi, însă, vorbim despre altfel de corturi; vizitarea unui cort
mongol din zilele noastre ar putea convinge pe oricine că traiul nomad nu
reprezintă lipsă de civilizație, că poate fi cât se poate de rafinat, şi chiar
confortabil, reprezentând o adaptare a societății umane la anumite condiționări
economice. Asemenea amenajări de locuire, oricum, nu pot fi identificate
arheologic, în principiu, fiindcă urmele lor 3 – cât şi inventarul rămas pe loc – se
risipesc pe suprafața solului, mai ales ca urmare a lucrărilor agricole ulterioare
sau a apei pluviale. Acesta este motivul pentru care nu există o arheologie a
aşezărilor hunice, avare, bulgăreşti, etc, aceste populații fiind identificate aproape
exclusiv după orizonturile funerare specifice.
Am făcut această scurtă descriere pentru a deveni evident, pentru oricine,
că principalele grupe de populație ale antichității, din zona Dunării Inferioare şi
Mijlocii, aveau comportamente habitaționale care le fac relativ uşor de distins.
... Ei bine, cândva după jumătatea veacului V se generalizează, în această
parte a Europei, un model nou de locuință, de tip adâncit, numit, de obicei,

3

Există tipuri de corturi, mai ales din cele mongole, care ne interesează aici, a căror montare nu
presupune niciun fel de lemne introduse în pământ, schema lor de rezistență bazându‐se
exclusiv pe robustețea cercului. E de la sine înțeles că asemenea instalații nu lasă niciun fel de
urme. Oricum, urmele lăsate de orice fel de cort sunt mult prea discrete pentru a fi surprinse
prin săpătură arheologică. Singurele urme depistabile, eventual, sunt cele provenite de la
resturile menajere, însă şi acestea pot „reprezenta” forma unui cort numai în cazul
săpăturilor dezvoltate în suprafață (nu foarte uzuale, cel puțin în România).
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bordei 4 , prevăzută totdeauna cu un cuptor. Nivelul de îngropare al locuinței
variază, de la loc la loc şi chiar de la o perioadă la alta, de la sub jumătate de
metru – la un metru şi jumătate. Pământul care se scotea din săpătură se
distribuia în jurul viitoarei construcții, asigurând astfel un parapet împotriva apei
de ploaie. Casa avea structură de lemn, care susținea un acoperiş în două ape (în
principiu) sprijinit pe pământ; acoperişul era constituit din crengi acoperite cu
pământ, din care creştea, neîndoielnic, iarbă, aşa că un bordei lasa privitorului
din afară doar aspectul unei movile de iarbă. Singura sursă de lumină naturală
era uşa, eventual şi o trapă deschisă în acoperiş (pe unde se ridica şi fumul).
Pereții, sub nivelul solului, erau amenajați cu scânduri de lemn, pentru a preveni
surparea malurilor, aceasta chiar dacă, arheologic, acest lucru se poate constata
foarte rar (lemnul nu se conservă la adâncimi mici sau în sol uscat). Deasupra
nivelului solului, structura de rezistența, realizată din stâlpi de lemn, era
completată cu împletitură de nuiele şi chirpici (amestec de argilă, balegă şi
vegetale).

Fig. 14. Bordei din epoca migrațiilor. Reconstrucții arheologice.

Bordeiul a fost considerat de către cercetarea arheologică, din motive care
mie îmi scapă, o amenajare primitivă, iar diversele momente de pasaj spre
locuințe de suprafață au fost salutate ca o victorie a progresului. Nimic mai fals.
Experimente ştiințifice realizate în Cehia 5 au demonstrat că bordeiele se
construiesc de două ori mai greu decât locuințele de suprafață, necesită deci o

4

Mulți arheologi îşi arată ştiința învârtind cuvinte. Aşa se face că numeroşi colegi de breaslă
folosesc o făcătură lingvistică, „semi‐bordei”, dorind să arate astfel, doct, că respectiva
locuință nu era îngropată decât de jumătate. Conform dicționarelor, însă, bordei este o
locuință total sau parțial realizată sub nivelul solului. Definiția are propria ei problemă,
pentru că locuințe complet îngropate sunt rarissime, inclusiv în peisajul etnografic,
constituindu‐se în excepții (şi, ca atare, nu beneficiază de o definiție specifică, nici de un
cuvând dedicat).

5

Pleinerová 1986.
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investiție mai mare de timp, presupunând, fireşte, intenția de a rămâne acolo mai
multă vreme, fiind marca culturală a populațiilor stabile. Pe de altă parte, este de
asemenea demonstrat că randamentul termic al bordeielor este net superior
locuințelor de suprafață, atât iarna, când se consuma mai puțin lemn de foc, cât şi
vara, când bordeiele asigură un confort termic inegalabil. De unde atunci
disprețul? Probabil din faptul că, până târziu în epocă modernă, bordeiele au
caracterizat aşezările rurale, iar locuințele de suprafață – pe cele urbane. Trebuie
însă spus că această separație avea un motiv pragmatic, nefiind o opțiune de
calitate a vieții: bordeiele cele mai bune se fac pe sol neumblat, pentru ca pereții
să fie mai rezistenți, să nu se surpe; pentru arheologi este evident efortul pe care
cei vechi îl făceau pentru a găsi un petec „curat”, iar faptul că nu totdeauna se
întâmpla astfel este doar datorită faptului că nici ei nu vedeau prin pământ... Este
însă imposibil să găseşti, într‐un mediu urban dens – aglomerat deci, supus
frecvent năpastei incendiului, unde se construieşte de multe ori pe acelaşi loc –
un petec de pământ neumblat, şi de aici necesitatea de a construi locuințe la
suprafață, pe podine de lut depus. Acest model, răspândit de nevoie în zona
urbană, a fost apoi urmat şi de gospodarii satelor, imitația fiind unul dintre
motoarele civilizației, iar imitația oraşului – un fenomen pe care îl vedem în viața
de zi cu zi, iar unii dintre noi îl şi deplângem.
Foarte adevărat, experimentul cehilor nu a fost suficient de lung pentru a
testa cât de grav este reumatismul unor locuitori ai bordeielor, situație uşor de
intuit dacă ştim că nivelul de umiditate al subsolului este mai mare decât cel
atmosferic. Pentru o populație a cărei expectație de viață era undeva în jur de 35
de ani, confortul termic pare mai important decât devastatoarele consecințe ale
reumatismului. Simplu, aceşti oameni mureau de obicei mult înainte de a fi cu
adevărat chinuți de această sâcâitoare boală.
În aceste bordeie exista loc cât să te învârți pe loc, dacă nu mai stătea
nimeni în picioare. Media spațiului locativ măsurabil este în jur de 15 metri
pătrați, existând şi locuințe de numai 10 m2, dar şi, rar, de peste 20 m2, spațiu
compus, aproape fără excepție, de o singură încăpere multifuncțională. Piesa cea
mai vizibilă a interiorului este cuptorul, plasat de obicei spre un colț, pe latura
opusă intrării. Situația cea mai obişnuită este a unei intrări pe latura de sud,
pentru a beneficia de cât mai multă lumină, colțul cuptorului fiind cel de nord‐
est, pentru a încălzi peretele cel mai expus la crivăț. De la această schemă de
principiu există multe derogări, funcție de înclinația terenului (uşa trebuia să fie
în poziția cea mai joasă, pentru a nu se scurge apa înăuntru) sau de vânturile
dominante în zona respectivă. Orientarea locuințelor depidea mai puțin de
gruparea locuințelor, sau eventuala lor aliniere, neexistând noțiunea de
aliniament stradal. Aşezările cunoscute sunt mai degrabă de tip grupat, pentru
simplul motiv că aşezările dispersate sunt greu de surprins arheologic. Există

118

breviar arheologic
doar două tipuri majore de grupare, sau aranjare a locuințelor în aşezare: unul
circular, în jurul unui loc mai mult sau mai puțin gol (o „piață”, în termenii
noştri, adică un „spațiu public, comunitar”); un al doilea, pe „cuiburi” de 4‐5
locuințe; există şi combinația celor două modele, cu 3‐4 cuiburi dispuse în jurul
unui loc central. Se cunosc şi aşezări cu dispunere liniară (de pildă Raşcov, în
Bucovina nordică), dar ele sunt mai degrabă rezultatul unei anume configurații a
terenului.
Se înțelege, comunitățile erau foarte mici. Este practic imposibil să ne
imaginăm că într‐o asemenea locuință ar fi putut încăpea mai mult de 5 oameni
(iar dacă ne folosim creativitatea intensiv, conform unor raționamente care nu au
fost încă deconspirate, maximum 7). Cum mărimea medie a aşezărilor epocii se
află undeva pe la 12‐13 locuințe, o comunitate nu era mult mai mare de 60‐70 (90)
de oameni, trecând de 100 doar în cazuri excepționale. La asemenea dimensiuni,
noțiunea de „obşte teritorială” şi cea de „obşte gentilică” tind să devină acelaşi
lucru, iar toată vorbăria despre ele, la acest moment istoric, este apă sfințită
academic. Evident, membrii unei comunități atât de mici erau rude, mai mult sau
mai puțin. Locuințele mici recomandă familia „mică” (pereche) drept unitatea
socială de bază, însă toate celelalte indicii sunt în favoarea unei societăți
patriarhale, în care utilitățile erau comune (de pildă cuptorul de făcut pâine,
probabil unul singur pentru o fază de locuire), rezervele erau comune (gropile de
provizii sunt grupate, fie undeva la margine, fie într‐o singură locuință),
recomandând o „proprietate” devălmaşă asupra pământului (ghilimelele
adresează dubiul asupra maturării noțiunii de proprietate, pentru astfel de
comunități) 6 . O altă consecință a dimensiunii aşezărilor ar trebui să fie căsătoria
exogamă, fapt care a scăpat cu totul arheologilor, deşi este o explicație cheie
pentru înțelegerea fenomenelor de aculturație, despre care arheologii fac vorbire
tot timpul.
Cuptoarele din locuințe erau de două feluri... Dar pe cine interesează
aceasta? Pe arheologi, evident, în jurul celor două tipuri curgând tone de
cerneală... Primul tip de cuptor era construit din pietre (de unde noțiunea de
„pietrar”, în jurul căreia s‐au purtat aprige lupte... lingvistice, fiindcă unii colegi
s‐au temut să nu confundăm cuptorul construit din pietre cu muncitorul la
cariera de piatră), pe un plan rectangular, cu pereți construiți din piatră lipită cu
lut, fără boltă, eventual cu o tavă mare, de lut ars, pusă peste cuptor ca un capac,
tavă pe care, în principiu, se decorticau cerealele sau se încălzea cina. Al doilea
tip este aşa‐zisul cuptor cotlonit, realizat prin scobire într‐un calup de lut cruțat la
săparea bordeiului, de plan elipsoidal, cu cupolă, ca regulă generală. Fiecare
6

Descrierea adresează bordeiele din Muntenia. Ar fi nerezonabil să intrăm aici în toate detaliile
deosebirilor regionale, deşi asupra chestiunii voi reveni, atunci când va fi necesar.
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dintre aceste tipuri au fost considerate, la momente diferite şi de diverşi autori, ca
„tipic slave”. Pentru a rezuma o discuție inacceptabil de lungă, „pietrarul” este
modelul cel mai răspâdit în lumea slavă. Cine ar avea răbdarea de a face o cartare
a acestor complexe 7 (v. fig. 15) ar constata că „pietrarul” domină copios zona
colinară, iar cuptorul „cotlonit” – câmpia, condiționarea geologică fiind foarte
evidentă; e nevoie de pietre ca să faci un „pietrar”, dar în structura geologică a
câmpiei nu există aşa ceva; invers, e nevoie de circa o jumătate de metru cub de
argilă relativ compactă şi omogenă, pentru a putea cotloni ceva... Şi atunci – slavii
au migrat numai pe dealuri? Nu ar trebui să fie ei în câmpie, acolo unde romano‐
bizantinii îi descriu a fi, în mod repetat? Sunt doar exemple despre cât de tare ne
pot încurca întrebările.

Fig. 15. Locuințe şi surse de încălzire (sec. VI‐VII). Cerc: cuptoare de lut; pătrat:
cuptoare de piatră; triunghi: cuptoare de cărămidă; stea: sursa de încălzire lipseşte.
7

O noțiune arheologică foarte frecvent folosită, motiv pentru care o introducem cititorului:
„complexul” reprezintă un set de situații arheologice care alcătuiesc împreună un ansamblu
funcțional (o locuință, un mormânt, o groapă, un cuptor, etc).
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Este pentru mine evident că discuția asupra apartenenței etnice a unui tip
de cuptor sau a altuia este un drum înfundat, şi nu am reprodus aici termenii
majori ai disputei decât pentru a ilustra câte energii se pot consuma pe direcții
compromise, chiar dacă într‐o bună tradiție arheologică, aceea de a încerca
atribuirea fiecărei componente a culturii materiale unei „culturi” anume. În fine,
se spune că şi rezultatele negative sunt rezultate, iar evidența eşecurilor unui
experiment poate îndruma mai fericit experimentele următoare. Şi aşa ar trebui
să fie.
În fine, discuția arheologilor poate fi cu mult mai specioasă de atât. S‐a
ajuns la numărarea stâlpilor care sprijină acoperişul, sau la calcule de medie a
suprafețelor locative. Nu râdeți... Doar ieşind din discuții generice (de genul
opoziției „pietrar”‐ „cuptor cotlonit”), spre argumente specifice, se poate spera
un oarecare progres al cunoaşterii. Tot aşa, dacă scăpăm de „reguli” de minimă
rezistență, de genul „bordeiul cu cuptor este slav”, începem să putem defini
caracteristicile unei culturi arheologice.
Mici studii comparate 8 arată diferențe de detaliu, la nivel constructiv, între
bordeiele din zona Bucovina‐Basarabia nordică, şi cele din Muntenia. Astfel,
primele sunt, în medie, mai mari, ceea ce ar însemna că au de adăpostit o
populație mai densă, cu o medie mai mare de membri per familie. O a doua
diferență notabilă ar fi că primele au aproape totdeauna urme reperate ale
stâlpilor de sprijin a acoperişului, iar cele din urmă, ca regulă generală, nu prea
au. Nu prea, fiindcă este loc de prea multe nuanțe. Nici în Moldova nordică, nici
în Muntenia, nu există ceea ce am numi astăzi un proiect standard. Stâlpii
respectivi (să ne înțelegem: e vorba doar de urmele lor în pământ) pot fi doi, trei,
patru, cinci (etc), în toate combinațiile imaginabile de poziție; fireşte, cel mai
adesea la colțuri. Nici arheologii nu au înțeles câteva aspecte absolut critice ale
arheologiei bordeielor. În primul rând, groapa bordeiului este mai totdeauna
confundată cu „suprafața locuită”; or, în realitate, groapa care se sapă este
necesară pentru amenajarea cuptorului, cât mai departe de acoperiş,
reprezentând probabil singurul loc din bordei unde o persoană nu foarte înaltă
putea sta în picioare; partea nesăpată din jur putea reprezenta, la fel de bine,
„lavițe” sau „priciuri”, fiind foarte greu de precizat cât de mare era construcția,
de fapt; în concluzie, o groapă mai mică în centrul bordeiului nu înseamnă că
locuința era mai mică 9 . Putem avea o oarecare certitudine că pereții locuinței se

8

Nepublicate; vezi totuşi Măgureanu, Szmoniewski 2003 cu bibliografia, pentru problematica
locuințelor epocii.

9

Este absolut necesară clarificarea unui aspect tehnic. Gropile de stâlp de pe fundul locuinței
sunt uşor de identificat, fiindcă se află la cel puțin un metru sub sol, înfigându‐se, vizibil, în
solul „viu”, argilos. Eventualele gropi de stâlp aflate la exteriorul gropii bordeiului se află
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ridicau în prelungirea gropii bordeiului doar atunci când găsim urmele stâlpilor
de susținere pe toate laturile, respectiv la toate colțurile; dar nici atunci nu putem
fi absolut siguri. Al doilea aspect major de clarificat este cel legat de sistemul de
sprijin al acoperişului. Deoarece nivelul de călcare interior era cu jumate de
metru (şi nu mai mult de un metru, obişnuit) mai jos decât nivelul de călcare de
la exterior, aceste case erau foarte joase; aşa stând lucrurile, acoperişul putea fi
sprijinit „clasic”, ca al unei locuințe de suprafață, pe un sistem de stâlpi şi grinzi,
dar putea, la fel de bine, să fie sprijinit direct pe sol. Eventualele curbări excesive
ale structurii acoperişului se puteau evita nu numai prin stâlpi ridicați din groapa
bordeiului, dar la fel de bine cu stâlpi în afara gropii, mai ales dacă groapa este
mică. Acesta pare cazul în Muntenia, iar apariția multor gropi de bordei
neregulate (deci ne‐rectangulare), care au nedumerit (inutil) mulți arheologi, pare
să facă astfel mai mult sens. Pe de altă parte, de‐abia acum parcă înțelegem
zeflemeaua cu „jalnice colibe” 10 , fiindcă acesta este aspectul exterior al acestor
amenajări: colibe (revezi fig. 14).
Valoarea etnografică a unor asemenea detalii este discutabilă. Arheologii
pot, cel mult, să contabilizeze astfel de diferențe, făcând comparații între zone,
urmând ca o eventuală concluzie să fie formulată pe un set de date mult mai
complex, urmărind rezonanța unor argumente diferite. Construind însă un
raționament arheologic cât se poate de tipic, asemenea diferențe marchează o
diferență „culturală”, deci un răspuns diferit la o problemă identică, diferența
provenind din experiența specifică a comunităților.
Şi aşa, ceea ce pare „la fel” din perspectiva enunțului „bordei cu cuptor”,
pare „diferit” din perspectiva a sistemului constructiv specific. Evident, ambele
enunțuri sunt adevărate, şi rămâne de judecat „rezoluția” la care dorim să vedem
faptele; de „judecat”, fiindcă avem de precizat, la un moment dat, ceea ce este
definitoriu şi ceea ce este un detaliu de culoare, pentru fenomenele arheologice în
discuție.
Să ne întoarcem la puținul pe care l‐am aflat de la izvoarele antice despre
aşezările slavilor. El s‐ar putea reduce la următoarele: slavii locuiesc aproape de
malurile Dunării, răzlețit, dar nu departe unii de alții, în „colibe jalnice”, au multe
animale şi bucate din abundență, ascunse în gropi, dar şi munți de bunuri jefuite
din Imperiu 11 . Să vedem mai departe ce rămâne din aceste câteva informații, la o
confruntare cu datele arheologice disponibile...
aproape de nivelului solului (atât antic, cât şi actual), şi a suferit, de‐a lungul timpului,
numeroase arături şi intervenții. Posibilitatea practică de a observa asemenea intervenții este
foarte mică.
10

Procopius, De Bello, VII, 14, 24.

11

Procopius, De Bello, VII, 14, 22‐30.
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Cu excepția a trei aşezări foarte mici, din apropierea gurii Argeşului (toate
pe partea dreaptă), din care două par mai târzii decât izvoarele în cauză, nu
există nicio aşezare de secol VI mai aproape de 35 de km de Dunăre; mai rău, în
perimetrul Oltenița‐Călăraşi‐Galați‐Buzău nu există nicio aşezare, nici în luncă,
nici în interior, nici pe malurile Ialomiței, adică într‐o zonă în care toți
comentatorii moderni ai relatărilor despre campaniile nord‐dunărene ale lui
Priscus sau Petru au plasat principalele episoade.
Fig. 16.
Harta arheologică a
Ţării Româneşti,
pentru secolele IVVI. Elemente
esenţiale.
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Noi cunoaştem doar aşezări grupate, nu răzlețite... În fine, poate că sursele
doreau a spune că aşezările nu sunt departe una de alta, ceea ce, în zona din jurul
Bucureştiului, de pildă, ar fi adevărat. „Colibe jalnice” nu comunică nimic,
deoarece, crescuți într‐o civilizație a monumentului de piatră, bordeiele de
chirpici nu puteau să pară grecilor altfel; în plus, colibă ar putea însemna cam
orice, şi nu reprezintă un indiciu. S‐a observat însă că acel cuvânt grecesc 12 era
folosit, în unele împrejurări, pentru a denumi corturile soldaților romani, ceea ce
începe de devină interesant, din motive care, sper, vor deveni la un moment dat
evidente.
Că slavii ar fi avut multe animale – este posibil, dar la această oră e greu de
probat. Atât stilul de săpătură, din ultima jumătate de veac, cât şi lipsa de
disponibilitate pentru cercetările multidisciplinare, au făcut ca rapoartele de
osteologie animală să fie şi puține, şi lipsite de credibilitate. Ca impresie de
ansamblu, oasele de animale din aşezările veacului VI sunt mai degrabă puține
decât multe, reflectând distribuția tipică a unor populații stabile, cu un consum
de carne axat pe vite (în special mari), şi secundar porcine şi păsări, din care nu
lipseşte nici vânatul (dar puțin, într‐o proporție similară, sub 5%, caracteristică şi
siturilor romane de la sudul Dunării). Săpătura neglijentă, care „vede” doar
oasele mari, în care se opreşte cazmaua, face ca procentele pentru vitele mari să
fie supraevaluate, iar alimentația cu peşte să lipsească aproape cu totul, ceea ce ar
fi absurd pentru nişte specialişti ai canoelor sau bălților, după cum am aflat tot de
la Procopius, şi nu numai. În fine, putem suspecta autorii bizantini, în special cei
din mediul militar (autorul Strategikon, de pildă), că sugerează soldaților romani
că la nord de Dunăre curge lapte şi miere, prilej deci de a‐şi îmbunătăți dieta,
bunăstarea slavilor fiind, deliberat, cu mult supraestimată...
Bucatele din abundență, ascunse în gropi 13 – reprezintă deja o indicație clară,
care poate fi verificată arheologic. Trebuie spus că gropile de provizii sunt un loc
comun al tuturor societăților „necivilizate”, fiind, de exemplu, extrem de
abundente în aşezările geto‐dacilor... Pentru epoca noastră de referință există
câteva nuanțe interesante. Asemenea aşezări, cu multe gropi, există, dar sunt
taaare departe de Dunăre, în Bucovina sau în Basarabia de nord, sau prin Cehia,
dar aceasta nu ar mai conta... Cât despre cele din Muntenia, care ar fi putut face
obiectul descrierilor ofițerilor romani – nici vorbă! Dacă pentru aşezările
bucovinene avem situații în care, în medie, la o locuință avem două‐trei gropi (în
principiu – de bucate), în Muntenia, la circa 10 locuințe poate fi depistată cel mult
o groapă... La aceasta se mai adaugă, eventual, o groapă sau două în interiorul
unor locuințe ceva mai mari, având în principiu acelaşi scop. Mai rău, extinzând
12

Καλύβαι, v. Curta 2006, 32. Vezi şi Paliga 2006c, 94.

13

Strategikon XI.4.1, 8.
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studiul la vasele de mari dimensiuni, care ar fi putut juca acelaşi rol, constatăm că
sunt foarte puține. Impresia de ansamblu este că resursele vitale ale acestor
aşezări muntene sunt mai degrabă sărace, ca să nu spunem foarte sărace...
Caracteristicile lor globale indică nu numai penuria, ci şi improvizația. Dacă
aşezările bucovinene (zonă intens cercetată de arheologia sovietică, în speranța
descoperirii „patriei originare”, deci un bun termen de comparație) au „nivel” (o
depunere antropică, rezultat al locuirii mai îndelungate; sunt, simplu, diverse
deşeuri compactate prin călcare), uneori destul de consistent (în jur de 20 cm
grosime), cele din Muntenia nu au „nivel”, decât excepțional (aşezarea de la
Băleni Români, din județul Dâmbovița, sau – discutabil – unele situri din Valea
Budureasca), reflectând o locuire de scurtă durată. Nefiind aşezări de războinici,
care se mutau mai aproape de pradă (armele lipsesc aproape cu desăvârşire),
schimbarea frecventă a locului aşezării a fost pusă pe seama necesităților agricole,
ceea ce vrea să spună că o agricultură extensivă foloseşte un teren până se
epuizează, apoi îl părăseşte, fie şi provizoriu. Astfel de argumentație, aparent
corectă, neglijează un fapt simplu: populația Munteniei era extrem de puțină
(estimare? 10.000‐20.000 de suflete), iar terenul disponibil, în jurul aşezării, la
absolută discreție (de cât pământ ai nevoie să hrăneşti 70 de guri?). Explicația
mult mai plauzibilă este insecuritatea. Micile aşezări se mutau des (5‐10 ani)
pentru a fi mai greu de găsit. Şi nu vorbim despre aşezări de lângă Dunăre (care,
am văzut, nu existau), ci de aşezări aflate şi la mai mult de 50 de km de fluviu.
Care erau anume amenințările – raidurile romane, slave, sau nomade – cred că nu
mai importă.
Ar exista totuşi o explicație alternativă, pe care încă nu a încercat‐o nimeni,
cel puțin după ştiința mea. Această ipoteză pleacă de la premiza că aceste
populații îşi duceau traiul, în primul rând, de pe urma creşterii vitelor. Păşunatul
intensiv poate fi mult mai păgubitor, pentru natură, decât agricultura extensivă.
Acesta putea deveni resortul mutării frecvente a vetrei satului, mai aproape de
păşuni mai promițătoare. Iar dacă tot vorbim despre crescători de animale,
mobilitatea acestora este una principial mai mare decât a unor agricultori. Având
în vedere conjunctura istorică nefericită, cu frecvente raiduri militare ale
diverşilor, această proprietate „pe copite” era mult mai uşor de protejat decât
câmpurile cu recolte sau gropile cu bucate. Doar că, din nou, ne îndepărtăm de
povestea lui Procopius.
Am ajuns la incomensurabilele prăzi ale slavilor, luate de la sud de Dunăre,
adică din Imperiu. Suntem, la capitolul comparații, în plin ridicol. Există patru‐
cinci „tezaure” de monedă divizionară („mărunțiş”) de bronz, poziționate
geografic acolo unde am aştepta slavii, adică la marginea luncii Dunării. Cu
„banii” aceştia nu poți hrăni un batalion de dimineață până seara. Unde sunt
enormele prăzi ale barbarilor? Pot exista nişte explicații parțiale: că există o
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binecunoscută reciclare a metalelor, în special a celor prețioase, care devin –
mereu alte – bijuterii; există însă şi o constantă, aceea a pierderilor, stabilită de
numismați undeva la 3%. Ea se enunță simplu: la 100 de monede aflate în
circulație, două‐trei se pierd, urmând a fi găsite mai târziu (mai rămâne
întrebarea câte din cele pierdute sunt găsite, şi în ce timp, dar nu cunosc să fi
formulat cineva un răspuns, iar problemele noastre nu vor fi schimbate cu nimic).
Ceea ce este valabil pentru bani, ar trebui să fie valabil şi pentru bijuterii şi
accesorii vestimentare. Dar obiectele de argint sunt extrem de puține, iar cele de
aur lipsesc. Unde să fie acele averi fabuloase? Le‐au dus slavii mai departe de
inamic, în Moldova, de pildă? Nici vorbă! Nici acolo nu sunt. Tezaure care să‐şi
merite numele, cel puțin în percepția publică a cuvântului, există în Ucraina, pe
linia de separație a pustei cu pădurile, adică undeva la 200‐300 km de plajele
Mării Negre, şi la 500‐600 km nord‐est de gurile Dunării; multe din acele tezaure
par însă mai târzii (din veacul VII), iar indiciile existente îndrumă mai degrabă
spre concluzia că ar fi „cadouri diplomatice” ale Imperiului, decât produsul
jafului cu arma în mână; oricum, zona pare controlată de nomazi, nu de „slavi”.

6.3. Cel mai important marker cultural: ceramica
Este un loc comun pentru arheologi: ceramica este cea mai importantă
„fosilă directoare” în judecarea unei culturi materiale arhaice. Spunând arhaice
excludem societățile „clasice”, precum cea antică mediteraneană sau cea
medievală europeană, arabă sau chineză; spunând arhaică nu ne referim doar la
arhaicul grec, ci în primul rând la toate societățile aliterate, care au lăsat puține
informații factice despre istoria lor, incluzând aici epoca marilor migrații, chiar
dacă ea urmează, temporal, epocii romane clasice. De altfel, un alt termen asociat,
cel de arheologie protoistorică, este aplicat de una dintre cele mai moderne şi
dinamice şcoli de arheologie, cea britanică, inclusiv perioadei saxone, care începe
odată cu sfârşitul dominației romane şi se încheie cu cucerirea normandă, în
celălalt mileniu, adică într‐o perioadă în care sursele scrise interne nu lipsesc.
Spunând fosilă directoare arătăm încă o dată dependența conceptuală a
arheologiei de geologie; zicala, întreagă, vrea să spună că, odată identificată
într‐un nivel geologic o fosilă cunoscută, datată, ea poate contribui la încadrarea
cronologică a celorlalte fosile, eventual complet necunoscute, dar, indirect, şi a
straturilor superioare şi inferioare.
Se mai spun şi alte lucruri, între arheologi, mucaliți şi intransigenți de felul
lor. „Iată oala, iată blidu’/ Asta e cultura Dridu!” – e doar un exemplu. Cultura
Dridu a fost definită pentru secolele VIII‐X, în Muntenia, şi, aşa cum stihul
sintetizează necruțător, se cam reduce la oale şi blide; mai ales oale. Pentru astfel
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de culturi, cunoaşterea ceramicii devine un subiect major, aproape singurul. Dacă
însă ar fi să facem o comparație, pentru perioada imediat anterioară (sec. VI‐VII),
definită cultural, pentru acelaşi teritoriu, drept cultura Ipoteşti‐Cândeşti, lucrurile
stau chiar ceva mai prost, varietatea ceramică fiind chiar şi mai mică. Evident, o
asemenea sărăcie de expresie poate crea mari probleme arheologului care
încearcă să interpreteze datele din teren, concluziile fiind pândite de provizorat şi
derizoriu. Un alt stih profesional, sec dar expresiv şi misterios precum un haiku,
spune: „Ipoteşti‐Cândeşti...; când eşti – când nu eşti...”. Cum se poate exprima
mai plastic incertitudinea legată de această perioadă?

Fig. 17. Europa est‐centrală în jurul anului 600.
Cursive – culturi arheologice; capitale – populații atestate; dioceze romane;
haşură – aria hidronimelor baltice.
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Acesta este „terenul de joacă” pe care ne mişcăm... E noroios.
În 1940 arheologul ceh Ivan Borkovský publica o monografie care avea să
devină celebră, conținând câteva zeci de vase întregi sau întregibile, descoperite
în împrejurimile oraşului Praga. Toate acele vase erau modelate manual, adică
fără ajutorul roții olarului, sau, în argoul profesional, ceramică „făcută cu mâna”.
Deşi contextele de descoperire erau departe de a fi clare, iar asocierile de
materiale – deloc convingătoare, acest lot ceramic a fost atribuit fazei celei mai
vechi de evoluție a slavilor şi datat în veacul al VI‐lea. Nimic nu putea fi mai urât
decât acele recipiente brune, strâmbe şi nedecorate, însă nimic nu a stârnit mai
mult entuziasm, fiindcă, nu‐i aşa? erau cele mai vechi relicte ale marelui popor.
După ce entuziasmul a trecut, au început geloziile; era foarte bine că primii slavi
fuseseră descoperiți în coasta occidentului, dar nu ar fi fost mai bine să fi fost
descoperiți mai aproape de Mama Rusia, sau măcar pe teritoriul URSS?...
E plină literatura de specialitate a anilor ‘50 de exemple de analize a unor
materiale arheologice descoperite în România, clasificate drept „ceramică Praga”,
dar ale căror analogii erau găsite nu în Cehia, ci în Ucraina. În Ucraina nordică şi
în Bielorusia sudică erau cercetate, într‐o grabă specifică cincinalului care trebuia
depăşit, mari ansambluri arheologice, precum cele de la Jitomir, Korceak sau
Khotomel. Aşa s‐a născut „cultura Jitomir‐Korceak” (Žitomir‐Korčak) 14 , care
acum era considerată, ea şi nu alta, cel mai vechi aspect de cultură materială
slavă, nici aceasta însă mai veche de veacul VI. Considerentul vechimii era unul
pur politic, fiindcă demonstrațiile arheologilor sovietici nu au convins decât
prietenii. În 1973 şi 1976 cercetătoarea Irina Rusanova publica două cărți care
aveau să „bată în cuie” acele „realități incontestabile”, utilizând o argumentație
cu poleială de ştiință. Rusanova promova studii de morfologie bazate pe
recoltarea câtorva măsurători (înălțime, diametrele la gură, la gât, pe pântec, la
bază, şi înălțimea vasului la pântec), proiectate apoi, ca proporții, pe un grafic cu
două coordonate. De exemplu, pe axa X putea fi înălțimea inferioară (până la
pântec) raportată înălțimii totale, iar pe axa Y putea fi diametrul la gât raportat
diametrului la pântec (vezi fig. 18). Pe astfel de grafice au fost redate
caracteristicile ceramicii ucrainiene, identificându‐se cinci grupe aparente, numite
apoi tipuri, botezate cu primele cinci litere ale alfabetului chirilic.
Nimic rău, până aici (aparent, că de fapt era, deja). Dar acelaşi tratament a
fost aplicat apoi formelor ceramice de vârste apropiate, găsite în toate țările
„prietene”, constatându‐se că multe dintre vasele din Germania, sau România
(etc), se încadrează într‐una din cele cinci grupe Korceak. Procedeul era la fel de
ştiințific precum postulatul că dacă am găsit zece bărbați români înalți de 1,80 m,

14

Teodor E. 2007‐2008, 581‐582.
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cu 77 de kg, atunci toți bărbații din Ungaria 1,80 m şi 77 kg ar fi, de fapt, români
(deznaționalizați)... Unde este eroarea? Sunt în realitate mai multe, dar nu aş dori
să mergem foarte în adâncime cu un subiect care îi sperie şi pe arheologi...
Procedura inițială a Rusanovei, de a măsura şi de a compara, era corectă; dar
mult prea rudimentară. Pentru a obține informație specifică, deci capabilă de a
surprinde caracteristici particulare ale obiectelor, avem nevoie de mult mai multe
repere, nu de şase; exemplul antropologiei fizice este unul edificator: pentru a
stabili caracteristicile rasiale ale unui popor (trib, populație dintr‐o zonă oarecare)
sunt necesare zeci de măsurători pentru fiecare individ, pe o serie statistică foarte
mare, cel puțin de ordinul sutelor... Mai rău, Rusanova nu a făcut niciun efort de
a surprinde grupajele naturale, reale, ale obiectelor studiate, stabilind, arbitrar, că
„oamenii peste 1,7 m sunt înalți, iar cei sub 1,7 m sunt scunzi” (mutați ceea ce este
de mutat). Desigur, Rusanova nu descoperea, astfel, decât propriile grupe, cele
inventate în birou, cu ajutorul riglei cu care a trasat graficul.

Fig. 18. Prelevarea măsurătorilor propuse de Rusanova (stânga)
şi confruntarea rezultatelor pe un grafic cu două coordonate.

Îmi închipui doar că nu toată lumea era fericită cu produsul Rusanovei,
însă modelul de cercetare s‐a folosit ani de zile, de bun. Slăbiciunile sistemului,
chiar dacă nu atacate frontal, au fost simțite, şi cel puțin o parte din ele corectate,
mai ales la nivel de intenție. Astfel, după căderea Zidului, în 1993 şi 1994 au
apărut două foarte utile monografii ceramice, din Polonia şi Slovacia 15 , care,
ambele, foloseau o metodologie de studiu derivată din cea a Rusanovei, cu mai
multe criterii morfologice, capabile deci de a surprinde mai multe detalii. Nici
una din aceste două încercări nu a înțeles însă nocivitatea clasificărilor
procustiene, pe măsuri fixe, aplicabile indiferent de sit, ca şi cum ar fi cercetat o
societate industrializată, standardizată, în care toate obiectele puteau fi
15

Parczewski 1993 pentru Polonia; Fusek 1994 pentru Slovacia.
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comparate cu aceeaşi măsură. Din fericire, ambii autori s‐au oprit cu studiul la
teritoriile naționale, fiindcă altfel am fi aflat, şocați, că toți ruşii sunt polonezi, sau
toți ungurii – slovaci.
Fără să cunosc în timp util aceste dezvoltări, în 1994 am generat propriul
sistem de studiu al morfologiei ceramice, probabil din aceleaşi motive ca toți
ceilalți cercetători est‐europeni care au urmat această cale: dorința de a obține
nişte clasificări cât mai bune, cât mai realiste şi obiective, care să reflecte mişcările
de populație şi influențele reciproce 16 . Nu am să intru aici în detalii tehnice, nici
măcar într‐un rezumat al lor; am să menționez doar numele sistemului de studiu,
care, fără nicio legătură cu simbolistica Germaniei democrate, sau cu bazele de
date ale British Museum (care aveau să apară în 1996), s‐a numit Sistemul
Compas. Este un sistem integrat, care permite, în module diferite de lucru,
analiza morfologică, calculul de volume utile, analiza fabricației şi decorului. În
2001 am susținut o teză de doctorat referitoare la ceramica din Muntenia, pentru
intervalul cuprins între sfârşitul veacului V şi mijlocul veacului VII; în ciuda
titlului, lucrarea lua ca obiect de comparație ceramică din secolele I‐VIII, de pe un
teritoriu care depăşeşte de câteva ori pe cel al României, din dorința, evident, de a
putea exprima un punct de vedere asupra fenomenelor de migrație. Ulterior, am
încercat să perfecționez uneltele de studiu morfologic, ieşind cu totul din plasa
şcolii răsăritene şi încercând o analiză multifactorială 17 , despre care, iarăşi, nu am
să vorbesc aici nimic. Am să încerc să folosesc însă aceste experiențe pentru a
facilita marelui public înțelegerea unor fenomene cheie în judecata arheologică
asupra apariției slavilor.
Figura 19.
Schema de principiu a reperelor descriptive în Sistemul
Compas, care permite operarea cu un număr mare de
variabile (16 sau mai mult).

O primă concluzie importantă este că
tentativa de a da ceramicii considerate slave
(primitive) un nume, un singur nume, este
sortită eşecului, fie că el este „Praga”, „Korceak”,
sau altul. Dincolo de asemănări generice, de
aceeaşi calitate ca cele enumerate în analiza

16

Teodor E. 1996; Teodor E. 2001, capitolul 1 (morfologie), cap. 2 (capacități), cap. 3 (analize
alfa‐numerice).

17

Teodor E. 2005. Metoda distanței cumulate.
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bordeielor „slave”, ceramica atribuită primilor slavi are caracteristici regionale
clare, care pot distinge – dacă mai greu cu ochiul liber, atunci cu aplicațiile
computerizate – formele din Cehia de cele din Slovacia, de cele din Polonia, şi cu
atât mai mult de cele din Ucraina. În general, asemănările respectă regula
proximității, respectiv teritoriile alăturate seamănă mai mult decât cele depărtate;
este o constatare cu urmări, fiindcă favorizează mai degrabă o dezvoltare
separată a respectivelor teritorii, decât teoria originii comune. Între arheologii de
origine slavă, deşi există teorii divergente în legătură cu teritoriul originar, există
cvasi‐consensul migrației, respectiv că toată cultura materială slavă provine din
aceeaşi „sursă”, care s‐a difuzat dintr‐un punct, spre toate teritoriile locuite de
slavi. Chiar cu riscul de a devia, trebuie să subliniez că punctul de plecare al
teritoriului originar este lingvistica, nu arheologia; străvechea teorie a migrației
dintr‐un teritoriu unic este foarte puternic impregnată în cultura cercetătorilor
slavi, contrariul neputând fi conceptualizat; este, la urma urmei, un model
suficient de simplu pentru a fi înțeles de toată lumea. Credința în răspândirea
popoarelor slave prin migrație a fost reafirmată inclusiv în studii recente,
semnate de autori de marcă18 .
Ei bine – foarte probabil – nu. Scriam încă în teza de doctorat 19 că
diferențele semnalate într‐o comparație directă a formelor ceramice din sudul
Poloniei cu cele din nordul Ucrainei, că deşi influențele reciproce se văd (mai ales
pe sensul dinspre Ucraina spre Polonia), cea mai mare parte a loturilor comparate
au constituții prea diferite pentru ca diferențele să poată fi puse pe seama unor
evoluții recente (fig. 20). Pentru a înțelege mai bine logica schimbării pe diverse
materiale arheologice, trebuie spus că, într‐o mare similitudine cu epoca noastră,
doar că la viteze mult mai mici, imitația culturală are la bază prestigiul (se imită
deci modele consacrate), iar ea afectează în primul rând păturile superioare. În
consecință, cu cât un obiect este mai valoros (aici avem o problemă, fiindcă
trebuie să deducem ce era valoros pentru cei vechi; există totuşi un criteriu care
ne poate ghida: ceea ce este rar), cu atât el poate fi suspectat a urma (copia) un
model de mare succes. Viteza însăşi de asimilare a modelelor străine este, şi ea,
un atribut social. Familiile puternice au şi oportunitatea de a cunoaşte modele de
succes, şi interesul de a le implementa, făcând parte din politica lor de prestigiu.
Or, în ierarhia obiectelor de proveniență arheologică, aceste oale urâte se află pe
un loc codaş. Departe de a fi doar o teorie „care urmează a fi verificată”, aceasta
este de mult, pentru mine, o concluzie ştiințifică: olăria modelată manual, de uz
casnic, foloseşte modele care erau în vogă cu ... sute de ani înainte.

18

Fusek, Záboinik 2003, care reafirmă originea ucraineană a culturii slave din Slovacia.

19

Teodor E. 2001, 91.
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Dacă deci timpul de reacție, timpul de asimilare a unor forme, sau de
apariție a unor noi modele, este de ordinul veacului, nu prea avem cum să
explicăm, pe de o parte, o migrație a slavilor (neatestată în vreun fel înaintea
secolului VI, deşi posibil de sec. V), dar şi o diferențiere a formelor ceramice,
proces care în sine durează destul de mult.

Is/I

Penkovka

0.6

Polonia1-2

0.55

Polonia 3
Korceak

0.5
0.45
0.4
0.35
0.3
0.25
0.2
0.15
0.5 0.6 0.7 0.8 0.9

1

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6
I/a

Fig. 20. Comparații morfologice în Sistem Compas, demonstrând că principalele tipuri
morfologice considerate slave pot fi descrise şi individualizate.

Mă tem că tot aici va trebui să mai deschid o paranteză, legată de producția
ceramică. Ea este esențială în fenomenele de aculturație, sau, simplu, în
portretizarea imitației. Apariția roții olarului a fost capitală pentru producția
olarului, apărând, gradual, în etapele mijlocii ale celei de a doua vârste a fierului,
numită La Tène, respectiv prin veacul al doilea a. Chr. Nu a fost însă doar o
„invenție”, fiindcă, asemeni curentului electric, pentru a deveni un bun social, a
solicitat societății ajustări economice şi sociale semnificative (s‐au construit
centrale electrice, iar unii oameni au devenit energeticieni, s‐au construit rețele de
distribuție, s‐au produs şi pus în vânzare aparate electrice, etc). Roata olarului nu
a fost folosită decât în societăți organizate, cu o bună coordonare socială şi cu
diviziune a muncii, cu roluri pe care oamenii le aleg, le acceptă sau li se impun.
Cu siguranță, acest gen de meserie nu s‐a putut practica, pe termen lung, în
condiții de troc, luând avânt numai în societăți în care relația marfă‐bani (sau
substitute convenabile) a fost o realitate. De altfel, chiar performanțele diverselor
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civilizații (greacă, romană, celtică, germanică, etc) în materie de olărit se pot pune
pe două coloane, într‐o comparație directă cu masa monetară în circulație, pentru
a proba relația de determinare. Există o dinamică a producției ceramice, în
primele secole, începând cu civilizația dacică, în care, grosso‐modo, cam jumătate
din recipiente erau modelate pe roată 20 , o civilizație romană în care, virtualmente,
toată producția ceramică era una de atelier specializat (ateliere pentru amfore,
pentru opaițe, pentru veselă de masă, ceramică de lux, de genul terra sigillata,
altele) 21 , societățile locale de la periferia lumii romane (precum cultura Chilia‐
Militari din Muntenia secolelor II‐III) 22 , în care producția la roată era
predominantă, apoi cultura Cerneahov 23 (denumire în spatele căreia se găseşte
imperiul multietnic condus de goți), în care, din nou, ceramica de atelier este în
progres, dominând categoric, pentru ca apoi, probabil la jumătatea veacului V, să
se producă un recul brutal al producției. Este vorba nu numai despre o scădere a
producției de atelier, în cultura Ipoteşti‐Cândeşti, la o medie reprezentând aproape
jumătate din ceramica utilizată, dar şi de alte elemente care mărturisesc
decăderea meşteşugului, între care dispariția celor mai multe forme ceramice
consacrate (farfurii, castroane, ulcioare, etc), în favoarea unui singur produs
realizat pe roată – oala simplă, fără mâner. Este un recul al producției, datorat
plecării goților (şi a meşterilor lor), sau un recul al infrastructurii sociale care
asigură comanda producției? Foarte probabil ambele, dar aş sublinia mai ales a
doua explicație. Producția secolului al VI‐lea este nu numai mai redusă, de o
calitate tehnică mai slabă, dar recipientele însele sunt, în medie, din ce în ce mai
mici, ceea ce reflectă, în opinia mea, comunități emaciate, cu familii mici. Există o
dinamică internă a culturii Ipoteşti‐Cândeşti, care se exprimă printr‐o uşoară
creştere a performanței în perioada inițială (aici mă risc, spunând până către 535‐
540), şi o decădere destul de abruptă apoi; dinamica internă se referă şi la mari
discrepanțe între aspectele răsăritene şi cele occidentale, în sudul României.
Discrepanțele sunt şi mai mari dacă analizăm comparativ şi alte teritorii ale țării,
precum Moldova; ceea ce nu vom face, fiindcă urmărim aici doar evoluții cu
caracter de generalitate în descrierea situației arheologice de la Dunărea de Jos.
Există şi un revers neaşteptat al acestor considerente. Dacă argumentația de
mai sus este corectă, atunci în Muntenia veacului VI existau formațiuni politice
capabile de a întreține producția ceramică de atelier, fie şi la un nivel de avarie.

20

Crişan 1969.

21

Popilian 1976; Viorica Rusu‐Bolindeț 2008.

22

Bichir 1984.

23

În formulare completă, Sântana de Mureş‐Cerneahov. În literatura internațională se foloseşte,
de obicei, doar Chernjakhov (localitate din sud‐vestul Ucrainei), care şi reflectă un stadiu mai
timpuriu. Nu există o sinteză de limbă română; vezi totuşi o lucrare clasică: Diaconu 1965.
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Lucrul este interesant, fiindcă nu există încă nicio teorie care să argumenteze,
cumva, existența unor organisme politice în zonă 24 . Că aceste organisme ar fi
„slave” – e destul de greu de presupus, măcar că producția ceramică s‐a (re‐)
organizat înainte de atestarea sclavinilor la nordul Dunării.
Sudul României de astăzi – nominalizat implicit în expresia cultura Ipoteşti‐
Cândeşti – se diferențiază, prin conservarea producției ceramice de atelier, de
toate celelalte teritorii din barbaricum, în această parte a continentului. Fenomenul
se mai întîlneşte şi în câteva teritorii adiacente, însă cu particularități care fac
comparația directă invalidă. Ceramică lucrată la roată mai există în aşa numita
cultură Bratei 25 , din Transilvania (în sens tradițional, adică Transilvania
intracarpatică), unde ea se leagă de mediul gepidic, şi reprezintă o continuare a
tipului de producție (german) din veacul anterior, dispărând din zonele pe care
gepizii le părăsesc (de pildă chiar la Bratei, în fazele târzii, de secol VII). Ceramică
de bună calitate, lucrată la roata rapidă, se poate găsi şi în Moldova, până sus în
nord 26 ; nu numai că aici este însă foarte puțină, dar, deşi de un tip asemănător
celei din Muntenia, această ceramică pare neintegrată cultural, ceramica la roată şi
cea modelată manual alcătuind serii care, pe morfologie, nu au nicio legătură
(sunt produse reciproc străine).
Prezența ceramicii de atelier, în Muntenia, a încurcat rău pe toți cei care au
încercat să integreze Muntenia în istoria timpurie a slavilor; să recunoaştem
faptul simplu că nu există slavi timpurii fără Procopius (sau Strategikon), iar când
spunem Procopius ne gândim, imediat, la malurile Dunării. Ei bine, s‐au încercat
varii soluții. Cea mai caraghioasă dintre ele a pretins că slavii erau elevi buni şi
învățau repede 27 ; problema este că o asemenea explicație nu poate răspunde
pentru dispariția acestui produs în veacul VII; altfel – ce să credem? că erau elevi
silitori dar uitau repede? O explicație care s‐a dorit mai plauzibilă aducea
ceramica lucrată la roată din import, de dincolo de Dunăre, şi nu era vorba atât
de importul fizic (costul transportului ar fi fost mai mare decât al produsului), ci
de meşteri olari aduşi în slujba altor stăpâni (de pildă în prizonierat). Chestiunea
poate părea plauzibilă până după primele 10 minute de studiu comparat al

24

O demonstrație asemănătoare s‐a realizat însă recent (noiembrie 2006, teza de doctorat
susținută de Daniela Tănase, de la Muzeul Banatului) pe studiul distribuției uneltelor de
făurar, ale căror concentrări teritoriale sugerează grupuscule politice în anume perimetre
(zona Bucureşti, zona Buzău, zona Suceava, etc).

25

Bîrzu, Brezeanu 1991, 201‐207.

26

La Botoşana, de pildă (Teodor D. 1984).

27

Mijatev 1948 (în esență teze de bun simț referitoare la influența romană asupra culturii
materiale slave). Barford (2001, 48‐49) rezumă dificultățile şcolii slave de a explica prezența
ceramicii lucrate la roată, la nordul Dunării de Jos.
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formelor şi decorației produselor sud‐ şi nord‐dunărene. Producția atelierelor
ceramice nord‐dunărene era de inspirație romană, într‐adevăr, dar se imitau
modele din secolul... III, la nivelul formelor; la nivelul decorului se întâmplă ceva
mai ciudat, modelele sunt mai degrabă de secol VI, dar zona de inspirație se află
departe, pe la Porțile de Fier, adică nu în zona predilectă de acțiune a slavilor de
la Dunărea de Jos, ci a avarilor, eventual a slavilor de la Dunărea Mijlocie 28 .
Explicația acestei preferințe decorative occidentale stă în observația că
multe lucruri veneau atunci de la vest, nu de la sud, adică de unde ar fi fost de
aşteptat. Cultura Ipoteşti‐Cândeşti se compartimentează, într‐o manieră uşor
reducționistă, în trei areale distincte:
•

zona de vest, cuprinzând Oltenia de est (despre cea de vest nu prea
ştim mare lucru...) şi Muntenia de Vest (siturile de la Dulceanca, dar
şi altele din zonă);

•

zona centrală, cuprinzând ca repere majore aşezările de la Băleni
Români (jud. Dămbovița) şi mai multe situri bucureştene, mai ales de
pe râul Dâmbovița sau zona (Militari, Ciurel, Soldat Ghivan);

•

zona de est (care, atenție, nu se întinde şi în Bărăgan), cu evidente
influențe moldoveneşti, în special cele de pe Colentina – Străuleşti,
Cățelu Nou, eventual şi siturile de la Budureasca, din dealurile
subcarpatice, eventual şi marea necropolă de la Sărata Monteoru (jud.
Buzău; revezi fig. 16)

Dacă zona din centrul Munteniei are şi caracteristici mijlocii, atunci merită
să expunem marile diferențe dintre arealele de vest şi de est. În vest, ceramica
lucrată la roată este şi mai multă, şi de factură mai bună, frecvent decorată cu
incizii în formă de val, temă de inspirație ilirică (de la Dunărea Mijlocie).
Analogia formelor din arealul vestic adresează, în 70‐80% din cazuri, ceramica
romană timpurie (din vremea provinciei traiane!). Unul dintre cele mai interesante
fenomene este imitația frecventă a formelor de atelier pe oalele modelate manual,
ceea ce ilustrează faptul că modelul cultural, şi al meşterilor, şi al producătorilor
casnici (femei, în principiu), este acelaşi, şi este foarte vechi.
Zona de răsărit a culturii Ipoteşti‐Cândeşti are complet alte repere, dincolo
de vechile jocuri de societate ale arheologilor (cu şamotă...., fără şamotă..., vezi
infra). Ceramica lucrată la roată este mai rară, apariția decorației în val este
sporadică, iar ceramica lucrată cu mâna nu are nicio legătură morfologică cu cea
lucrată la roată. S‐ar putea crede că este vreo populație nouă, care nu a avut timp
să deprindă finețurile arcurilor romane, dacă nu am şti că acele forme înalte ale
ceramicii lucrate cu mâna, specifice unor vechi tradiții moldoveneşti, nu sunt
28

Teodor E. 2001, 177‐179.
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deloc noi în împrejurimile nordice ale Bucureştiului, fiind probabil aceeaşi
populație carpică, cunoscută acolo din veacul III 29 . Unii sunt mai căpoşi... Vechii
duşmani ireductibili ai romanilor, care îi făcuseră pe stăpânii lumii să renunțe la
posesiunile lor nord‐dunărene (mai ales în urma invaziei năucitoare din 247‐248),
nu se dezic nici trei veacuri mai târziu: foloseau şi ei olărie romană, dar când
frământau ei argila ... (ştiți bancul cu muncitorul de la fabrica de biciclete,
presupun; oricum monta piesele furate – tot AKM era) tot formă carpică ieşea.
Relațiile privilegiate între tradițiile romane ale olăriei şi barbaricum nu se
reduc însă la situația mai specială din Oltenia – fostă provincie romană; atracția
valorilor unei civilizații superioare nu s‐a manifestat doar acolo unde
presupunem noi că s‐a produs romanizarea, în baza unei judecăți lingvistice
superficiale, ci la toate granițele imperiului. Un experiment tehnologic a permis
compararea penetrării morfolologiei romane timpurii în diverse teritorii din
barbaricum, pentru teritorii din Europa centrală şi de răsărit, din secolele VI‐VII
(prima parte), rezultând următorul clasament (doar analogii directe, foarte
strânse):
Tabel 2.
Analogii în Barbaricum (sec. VI‐VII)
ale ceramicii romane timpuri
Oltenia

30,3%

Ungaria de vest

26,3%

Muntenia de vest

18,6%

Moravia

18,3%

Slovacia de vest

16,4%

Polonia de sud

10,0%

Polonia de sud‐est

0

Ucraina

0

Muntenia central‐răsăriteană

0

Învățămintele posibile din studiul acestui tabel pot fi importante. Nu
numai Oltenia a fost provincie romană, dar şi Ungaria de vest a fost, aproape
cinci veacuri, şi se vede; în comparație nu au intrat oale modelate la roată, ca să

29

Bichir 1984.
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suspectăm prezența unor meşteri în captivitate slavo‐avară, ci olărie modelată
manual, deci „barbară” şi cu singuranță locală. Slovacia şi Moravia nu au fost
provincii romane, ci vecini direcți al Imperiului, tot aşa, mai multe veacuri; în
arheologia slovacă există chiar o noțiune, perioada romană, care denumeşte
secolele III‐V, arătând că influențele masive primite de dincolo de Dunăre au fost
observate şi de colegii slovaci, observații valorificate într‐un concept arheologic
ce numeşte chiar perioada istorică. Problema noastră, acum, este că dacă slavii
din Slovacia ar fi fost nişte nou‐veniți, aşa cum perseverează a crede şcoala
slovacă, cum ar fi putut ei suferi influențe atât de semnificative, acum, în veacul
VI, când granițele imperiului se aflau departe, dincolo de Drava, adică la vreo 250
de km spre sud?...
Observăm, iarăşi, că valorile de influență diminuează cu cât ne depărtăm
de fostele granițe imperiale, cifrele scăzând la 10% pentru Polonia de Sud, apoi la
zero pentru Polonia de SE, rămânând zero pentru toate teritoriile aflate spre
răsărit, cu unele excepții izolate în Bucovina sau alte teritorii răsăritene, din
preajma Mării Negre (cultura Penkovka, de pildă), care au intrat în comparație cu
prea puține obiecte clasificate pentru a putea specula statistic, şi pentru care
influențele romane (slabe, oricum) au altă explicație decât proximitatea unei
granițe; e vorba totuşi tot de o moştenire romană, cea mediată de cultura
Cerneahov.
Tot aşa, prin comparație cu teritoriile slave de la Dunărea Mijlocie,
Muntenia central‐răsăriteană face o figură complet barbară...
Aproape indiferent de autor, s‐a presupus o oarecare contribuție slavă la
viața comunităților Ipoteşti‐Cândeşti; disputele s‐au limitat la adjudecarea
elementelor timpurii, la momentul naşterii acestei culturi arheologice, puse de
arheologii români exclusiv pe seama „autohtonilor” 30 . Dacă aşa este, atunci ar
trebui să găsim pe ceramica Ipoteşti‐Cândeşti elemente clare de referențiere a
ceramicii slave contemporane din teritoriile slave; mai exact, dacă am da credit
scenariilor împărtăşite de cea mai mare parte a arheologilor – români şi străini
deopotrivă – direcțiile din care am aştepta influențe slave ar fi Polonia sudică şi
Ucraina central‐nordică (dar şi elemente ale culturii Penkovka, din sudul Ucrainei
şi Basarabia centrală). Şi fiindcă tot am spus că acum suntem capabili de a face
distincție între formele presupus slave din teritoriile respective, ar trebui să
probăm teoriile mai vechi cu argumente noi.

30

O altă noțiune vagă cu care ne luptăm fără spor; de exemplu, sarmații, care se aflau la
Dunărea de Jos din sec. II – erau „autohtoni”?
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Figura 21.
Forme ceramice slave timpurii (sec. VI‐VII).
Inscripționările reprezintă, pe rând, numărul
grupei, numărul de piese într‐o grupă şi mărimea
recipientului, în litri.
Desenele sunt realizate după mediile de grupă.
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Figura 22.
Forme ceramice ale culturii Ipoteşti‐Cândeşti.
Semnificațiile înscrisurilor sunt identice cu cele
de la figura precedentă.
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Pentru aceasta am realizat un alt experiment, special pentru această ocazie.
Am folosit grupele morfologice realizate cu ajutorul celei mai noi unelte, metoda
distanței cumulate. Prin aceasta se obțin „distanțe” între formele memorate în baza
de date, raportându‐se reciproc, una la alta, fie printr‐o analogie foarte strânsă
(realizând împreună o grupă morfologică cu prefixul A) 31 , fie una ceva mai largă,
a cărei relevanță ar putea fi discutabilă (formând grupe cu prefixul B), fie o
analogie şi mai largă, orientativă (cu prefixul C), pentru a fi luată în vedere „cu
titlu de inventar”, fie, în fine, pentru unele forme nu se obține niciun fel de
analogie, piesele rămânând neclasate 32 . Comparând doar formele clasate A,
pentru o provincie istorică sau alta, analogiile în alte zone geografice (sau, pur şi
simplu, în alte culturi), sunt foarte rare, fiind relativ inexpresive la nivel statistic.
Folosind toate grupele pentru comparație (toate cele clasate A, B şi C,
reprezentând 80 de „familii morfologice”), se obțin, din contră, analogii foarte
multe; ştim însă, deja, că analogiile tip C nu sunt tocmai de încredere; am ales,
deci, varianta mijlocie, comparând doar grupele tip A şi B din câteva teritorii
cheie, pentru a încerca să sugerăm relațiile reciproce ale acestor teritorii, sau,
într‐un limbaj cât mai explicit, cât sunt ele de asemănătoare. Au rezultat datele din
tabelul de mai jos, studiind analogiile pentru Oltenia veacului al VI‐lea (tabelul 3,
coloana a treia), dar şi pentru zona Bucureştiului (coloana a patra), pentru aceeaşi
perioadă.
Pentru a nu ne crispa în fața cifrelor este necesar să înțelegem că
asemănările nu comportă, obligatoriu, „migrație”, sau, oricum, nu neapărat
evenimente recente. Asemănările între oalele epocii, atât de inexpresive şi de
otova pentru oricare outsider, sunt naturale. Ceea ce importă, la tabelul de mai
jos, sunt doar valorile mari şi valorile mici. Ei bine, oricât ar părea de ciudat,
analogiile Olteniei veacului VI sunt conduse de ceramica de „tip Praga” din
Ungaria occidentală, din vremea imperiului avar (care este, şi ea, „slavă
primitivă”), la mare distanță față de alăturata Muntenie de vest. Mai mult, a doua
cifră vine tocmai din Bucovina, a cărei apartenență discutabilă la tipul cultural
Korceak a fost marcată prin semnul întrebării. A treia cifră din tabel vine din
Slovacia de Vest (singura zonă a țării bine cunoscută arheologic). Abia apoi vin
lucruri care ar fi trebuit să fie mult mai apropiate, precum ceramica romană târzie
din Dobrogea (un lot foarte interesant, din fortificația de la Capidava, cu
ceramică lucrată cu... mâna), ceramica grupului cultural Garvăn (considerată
expresia primei culturi slave în Bulgaria, din a doua parte a sec. VII). La polul

31

Teodor E. 2009.

32

Este o expunere extrem de sumară dar şi grosieră a sistemului de clasare; cei care doresc să
înțeleagă cu adevărat cum funcționează aplicația, şi se ştiu oameni răbdători, vor trebui să
consulte forma extenso, aflată pe web (Teodor E. 2005).
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opus, a unor rezultate foarte depărtate, se află ceramica de tip oriental din estul
Ungariei (colportată de grupurile de nomazi ale confederației avare), ceramica
slavă din Ucraina (Korceak) şi ceramica presupus slavă din nord‐vestul
României.
Tabel 3
Analogii pentru Oltenia şi Muntenia centrală,
sec. VI‐VII, (grupele „distanței cumulate” A şi B)
provincie

grupa culturală

analogie

analogie
Muntenia C.
34.48%

Bucovina

Korceak (?)

Oltenia
48.28%

Bulgaria NE

Garvăn

37.50%

50.00%

Dobrogea

33.33%

33.33%

Muntenia Centrală

roman‐târziu
(Capidava, arhaică)
Ipoteşti‐Cândeşti

31.82%

‐

Muntenia Nord

Ipoteşti‐Cândeşti

38.24%

67.65%

Muntenia Vest

Ipoteşti‐Cândeşti

39.47%

52.63%

Oltenia

Ipoteşti‐Cândeşti

‐

25.00%

Polonia Sud

slavă primitivă

30.77%

38.46%

Polonia SE

slavă primitivă

37.50%

25.00%

Slovacia Vest

slavă primitivă

42.86%

53.25%

Someş inferior

slavă primitivă

21.43%

42.86%

Ucraina

Korceak

21.05%

68.42%

Ungaria

orientali

19.35%

61.29%

Ungaria Vest

Praga

58.33%

29.17%

Trecând acum la lectura ultimei coloane – analogiile pentru Muntenia
centrală, adică situri din împrejurimile Bucureştiului – nu putem să nu remarcăm
conversia valorilor minime, de pe coloana stângă, la valori maxime în dreapta, în
special pentru ceramica de tip Korceak din Ucraina şi cea de tip „oriental” din
Ungaria (nu e tocmai din China...; sunt forme cu analogii pe un teritoriu foarte
întins, la nord de Marea Neagră, până la Volga). Din contră, acum avem valori
foarte mici pentru ceramica „Praga” din Ungaria. Mai avem valori mari pentru
relația cu Muntenia nordică şi vestică, dar sunt relații normale între vecini. Ar
mai fi de remarcat jumătatea exactă a analogiei spre orizontul cultural Garvăn,
din nord‐estul Bulgariei.
Asemenea date nu sunt tocmai uşor de „citit”, chiar cu antrenament. Oricât
am încerca să raționalizăm realitatea, ea păstrează zone obscure, cu mecanisme
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incomplet intuite şi cu atât mai puțin înțelese. Totuşi, sistemul de opoziție între
cei doi termeni majori ai comparației – Oltenia şi Muntenia centrală – este destul
de evident, şi atunci putem construi o „schemă”; ne aducem aminte că, totuşi,
Oltenia este o fostă provincie romană, şi am enunțat anterior că ea păstrează cele
mai bune conexiuni cu trecutul roman, dar şi cu prezente şi foste provincii
romane; suntem conştienți că şi acolo, în Oltenia, lucrurile sunt destul de
amestecate şi că, alături de tradiția romană se mai „văd” şi altele; dar hai să uităm
detaliile pentru o clipă, şi să vedem lucrurile mari:
Oltenia veacului VI realizează, în termeni generali, o „alianță” cu o fostă
provincie romană (Pannonia, sau Valeria, în epocă târzie), fie ea acum şi „slavă”
(sau „Praga”), având în schimb o relație foarte slabă cu elementele „orientale” din
tabel. Din contră, zona din jurul Bucureştiului realizează o veritabilă coaliție
„orientală”, şi pare să stea sub semnul orientului... Singura neclaritate majoră este
analogia mare a Bucovinei cu Oltenia... Credeți că degeaba am pus acolo semnul
întrebării (şi nu de azi, de ieri)?...
Dar să nu ne înfierbântăm... Deşi tabelul de mai sus sugerează că Muntenia
centrală a fost subiectul unei migrații (şi nu ar fi chiar o surpriză, nu‐i aşa?), există
câteva argumente care ar putea contrazice aserțiunea. Metoda distanței cumulate
surprinde analogia generică (alura generală a formei, de exemplu înaltă, suplă, sau
pântecoasă, etc), fără a face referiri la micile detalii care fac deliciul arheologului,
precum forma buzei vasului, a bazei vasului şi alte hachițe asemenea. Că
arheologii au asemenea pasiuni – ar fi cazul să încercați să‐i înțelegeți... Un vas
întreg se găseşte într‐o campanie întreagă, dacă ai noroc, dar fragmente diverse –
sunt gârlă, iar arheologii îşi exersează spiritul de observație pe ele (chit că nu am
auzit să răstoarne cineva ştiința cu aşa ceva...). Ei bine, pe forma buzelor de vas ar
cam fi nişte diferențe semnificative între prototipurile „slave” tradiționale şi
dubitabilele noastre produse muntene. Tabelul următor (nr. 4) ne va lumina
puțin; el se ocupă cu o chestiune în principiu destul de simplă, şi anume cât de
mult se întoarce buza vasului spre exterior. Pe prima coloană vedem teritoriul de
referință, pe a doua – cultura de referință (cele mai timpurii de secol VI sunt
specificate; unele urcă şi în sec. VII); pe coloana a treia avem înclinația buzei, față
de orizontala internă, în grade, situație în care 90o exprimă o „buză verticală”, iar
cifrele mai mari – întoarceri progresive spre exterior; pe coloana a patra avem o
chestiune doar ceva mai complicată, şi anume curbura completă a secvenței
umăr‐buză, tot în grade 33 ; ordonarea este descendentă, după coloana 4 (unde
valorile mari se interpretează că o margine frumos modulată, arcuită spre gât,
apoi spre afară, iar valorile mici se interpretează ca un aspect otova, tip „sac”):
33

La fig. 19 „unghiul buzei” este unghiul din C, iar „modulare total” este unghiul C minus
unghiul B.
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Tabel 4
Comparație pentru modularea buzei de vas. Medii.
provincie

grupa culturală

unghi buză

modulare total

Bulgaria (Iatrus)

roman târziu (IV‐VI)

127.36

65.20

Oltenia

roman timpuriu (sec. II‐III)

130.26

63.05

Muntenia

Chilia‐Militari (sec. II‐III)

122.86

58.90

Slovenia

slavă primitivă (? mijloc VII)

118.67

51.50

Transilvania

Bratei (început VII)

116.80

49.80

Bulgaria NE

Garvăn (mijloc VII)

113.88

46.75

Muntenia Vest

Ipoteşti‐Cândeşti

110.35

44.73

Capidava

roman‐târziu, ceramică
modelată manual (VI)

114.17

44.67

Ungaria

orientali

111.92

43.37

Muntenia Centru Ipoteşti‐Cândeşti

112.10

42.45

Oltenia

Ipoteşti‐Cândeşti

114.81

42.31

Slovacia Vest

slavă primitivă

107.37

39.29

Muntenia Nord

Ipoteşti‐Cândeşti

105.52

37.70

Bucovina

Korceak (?)

103.96

32.04

Ungaria Vest

Praga

97.02

29.06

Someş inferior

slavă primitivă (?)

101.71

28.71

Moravia

Praga

98.61

27.55

Muntenia NE

Ipoteşti‐Cândeşti

101.33

26.89

Pol. SE

slavă primitivă

97.00

26.75

Ucraina‐stepă

Penkovka

102.00

26.50

Polonia Sud

slavă primitivă

97.62

24.69

Ucraina

Korceak

98.84

21.53

L‐ați studiat? Nu‐i aşa că acum e mai clar? Ar trebui să fie. Tabela este
condusă, la mare distanță, de loturi romane, târzii şi timpurii, ca să înțelegem clar
specificul (sunt medii pe zeci de vase, pentru fiecare caz; pentru claritate, am ales
exact acelaşi lot de piese clasate, discutate mai devreme). Urmează culturi de
influență romană certă, între care, foarte interesant, două dintre aspectele
culturale considerate implantări timpurii ale slavilor în fostele teritorii ale
Imperiului roman (Slovenia şi Bulgaria de nord‐est); s‐ar părea că slavii erau,
într‐adevăr, elevi buni (probabil... copiau; dar discutăm altă dată). Urmează un
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calup „normal” – Muntenia de vest şi centrală, Oltenia, lotul de ceramică
manuală de la Capidava (modelată cu mâna...; de garnizoana „romană”; film de
groază!), între care se intercalează ceramica „orientală” din Ungaria. Imediat
apoi, cifrele cad brusc, ajungând la altă categorie, perimetru în care deja putem
vorbi şi de ceramică „slavă”, definită, de toți cercetătorii fenomenului, ca având
buza puțin răsfrântă, cel puțin la acest palier cronologic. Înțelegeți acum de ce
spuneam că nu trebuie să ne înfierbântăm?... Din acest palier face parte, la limită,
Muntenia nordică, alături de Slovacia (care, am mai spus, are cel puțin un bunic
roman...), apoi vin rezultatele de jos, între altele cu Muntenia de nord‐est, adică
material din cimitirul de la Sărata Monteoru, care este, simplu, o necropolă slavă
(nu fără probleme...; revenim).
Diferențe la fel de categorice s‐ar putea surprinde, între obiectele culturii
Ipoteşti‐Cândeşti şi cele ale culturilor slave primitive, studiind alte „detalii”,
precum secțiunea buzelor, forma bazelor, regimul decorativ, fabricația ceramicii,
unele forme precum tăvițele... Multe, foarte multe argumente se opun unei
înregimentări plate a culturii Ipoteşti‐Cândeşti între fenomenele arheologice
atribuite îndeobşte culturilor slave primitive. Pentru a nu transforma o discuție
prietenească într‐o crâncenă dezbatere ştiințifică, va trebui să mă credeți pe
cuvânt, iar cei mai ambițioşi şi mai puțin creduli nu au decât să caute (fiindcă vor
găsi) 34 . Mă voi rezuma aici să fac o scurtă descriere a acestor diferențe, fără a mai
apela la multe cifre...
Ce‐i aceea secțiune de buză? Presupunând că ați spart o sticlă şi ați dori să vă
sinucideți din acest motiv, întorcând ciobul spre beregată ați putea observa în
ultima clipă că tăiosul obiect are şi oarece grosime, mai mult, că acea grosime este
variabilă, închipuind forme la care nici nu v‐ați gândit; observația v‐ar salva
viața, fiindcă preocupat de acele noi forme ale materiei veți uita să vă sinucideți.
Este exact ceea ce au pățit mulți arheologi, care aveau sarcina mult mai ingrată de
a se sinucide cu cioburi ceramice, prea groase şi nu totdeauna rezistente. Ei bine,
pe seama morfologiei secțiunilor de buză s‐au consumat milioane de oră muncă,
împărtăşind şi eu, din spirit de breaslă, ceva din această soartă. Nenorocirea este
că discutăm, în primul rând, despre forme extrem de neregulate, greu de descris
şi aproape imposibil de formalizat. Presupunând că totuşi am reuşi să facem acest
lucru, vă puteți întreba dumneavoastră, pe bună dreptate, pe cine şi de ce ar
putea interesa aşa ceva, atâta vreme cât utilizatorul obiectului nu vede niciodată
acest lucru (decât, de obicei, când este prea târziu). Răspunsul se află în zona
crepusculară a tehnologiilor şi funcționalităților, fiindcă o buză „plată”, sau
„îngroşată exterior”, sau în „formă de S”, poate deconspira, în primul rând, o
anume necesitate (încercați să turnați apă dintr‐un vas cu buză plată; faceți
34

Teodor E. 2000. Pentru tăvițe vezi Curta 2006, 254‐256.
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experimentul în baie!); de pildă, buzele „în S” trădează intenția utilizării unui
capac, la oala respectivă (a nu se dogmatiza informația; există multe ulcioare
frumos arcuite în S, şi totuşi nu aveau capac; poate aveau totuşi un cep...). Există
şi situații când avem multe oale cu „buză în S”, de pildă în cultura Ipoteşti‐
Cândeşti, dar nu există... capace. Cine să înțeleagă? Să facem un efort... Şi dacă,
pur şi simplu, se urma o tradiție, al cărui rost nu mai era bine înțeles? Pare exact
cazul nostru. Situația se interpretează în sensul că producătorul vine dintr‐o
societate care în trecut folosea capace la oală. Indicație interesantă, şi absolut
înduioşătoare când fenomenul este constatat pe ceramica modelată de mână (să
te chinui să faci aşa ceva, doar pentru a imita ceva...). În felul acesta, de exemplu,
putem spune că producătorul acelei oale nu este un migrator venit de la Polul
Nord, ci aparține unei civilizații peri‐danubiene. Proba se poate face pe toată
ceramica din Ucraina, sau Polonia, de exemplu, pe care nu există nici măcar vreo
schiță de intenție pentru o arcuire a buzei de tip S... Cu alte cuvinte, unele
caracteristici ale unor fragmente pot deconspira apartenența la o cultură sau alta,
cel puțin dacă culturile originare sunt suficient de diferite. Or, comparația directă
a ceramicii lucrate cu mâna, din Muntenia, inclusiv din zona Bucureştiului,
demonstrează uzanțe străine ceramicii de tip Korceak sau Praga. Aşa spune
statistica. Nu este vorba despre rezultate exclusiviste, ci de tendințe specifice,
pentru un areal sau altul, care fac diferența.
Printre tonele de cioburi ceramice
rezultate
anual
de
pe
şantierele
arheologice,
printre
numeroasele
fragmente care pot „vorbi”, se numără şi
bazele de vas. În arheologia românească
s‐a repetat până la sațietate că ceramica
slavă este mai grosieră, fiindcă reprezintă
o civilizație inferioară, şi că, în consecință,
bazele de vas foarte groase reprezintă
aceşti intruşi. Ce înseamnă „groase”? Vreo
Fig. 23. Schema unei oale cu buză în S
3 milimetri, sau 5, 8, 12...? Dar la ce ne
şi capac.
referim? La un ibric, sau la un
transatlantic? Puțină lume şi‐a pus această
din urmă întrebare. Fundurile de vas slave par mai groase, eventual fiindcă
provin de la recipiente mai mari, dar, la scara dimensiunilor concrete, bazele de
vas ale culturilor slave sunt proporțional mai subțiri decât cele „autohtone”... E
demonstrat statistic 35 ! Tare aş vrea să‐i văd pe arheologii români cum scot cămeşa

35

Teodor E. 2003 b.
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cu „civilizația superioară”... Clar – explicațiile sunt de căutat în altă zonă,
respectiv tehnologia de producție.
Bazele de vas mai au o proprietate pe care arheologii o studiază: uneori
panoul inferior al corpului se recurbează spre exterior, facând un soi de „picior”
(terminologia ceramistică e super‐antropologizată; vorbim de cap, gât, umăr,
pântece..., fill in the blanks), uneori ieşit spre afară, precum al unui pahar de
şampanie, situație numită, expresiv şi excesiv, „talpă”... Ei bine, statistic vorbind,
oalele culturii Ipoteşti‐Cândeşti au această conformație în proporție considerabilă
(două treimi au picior, iar o treime din ele au şi talpă) 36 . În aproape toate
teritoriile cu ceramică considerată slavă – aceste conformații lipsesc. Excepția o
constituie cultura Korceak, pentru care inclusiv datele statistice concordă, până la
un punct (procentul la „talpă” trece de 42%). De unde ar veni o astfel de
caracteristică pentru ceramica lucrată cu mâna? S‐a spus că pentru a conferi
vasului mai multă stabilitate; cam şi cum ceilalți slavi erau chiar bătuți în cap... E
mult mai probabil că vorbim tot despre o imitație. În epoca anterioară, toată
jumătatea de est a României, dar şi o bună parte a Ucrainei de astăzi, adică în
arealul culturii Cerneahov, erau frecvente vasele cu „fund inelar” (exact aşa, un
inel de ceramică lipit pe fundul oalei, înainte de ardere); baza inelară era
destinată de a da recipientelor mai multă rezistență, prevenind spargerea
accidentală la întâlnirea cu o pietricică (priviți fundul unei sticle din cămară;
ideea este aceeaşi). În secolul VI nu mai existau funduri inelare, iar lățirea bazei
nu prevenea deloc spargerea, dar... sugera asemănarea cu acele produse
minunate, de demult... Curios este că nu toate teritoriile care preluau succesiuni
Cerneahov au preluat şi „talpa” ca imitație a bazei inelare; în cultura Penkovka,
ce acoperă cea mai mare parte a fostului imperiu gotic, formele cu picior sunt
rarissime.
Să concluzionăm ce am învățat despre buzele şi bazele de vas. În privința
primelor – nimic nu este mai diferit decât Muntenia şi Ucraina. În privința
bazelor de vas – nimic nu este mai asemănător decât Muntenia şi Ucraina.
Înțelegeți ceva?
Am ajuns la decorația ceramicii epocii migrațiilor... Decorația vaselor
ceramice a fost, în istoria arheologiei, principalul mijloc în definirea stilurilor
culturale. Deşi în limbajul cotidian stilul este doar ceva mai mult decât o modă,
sau o abordare mai personală a modei, se poate demonstra că nevoia de a
înfrumuseța, fără nicio legătură cu utilitatea, este o caracteristică general umană,
că stilul este mai puțin dependent de mode, în general, cât de experiența culturală a
subiectului, fie el individ sau colectivitate. Dacă înlocuim experiența culturală cu
36

Privind din nou fig. 19, conformațiile care au segmentul GH au „picior”, iar cele care au
segmentul HK au şi „talpă”.
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trecutul istoric, suntem deja la lecția
de arheologie, iar stilul poate
identifica conținutul unei societăți,
prin descriptori stilistici.
Există stiluri „clasice”, aerisite
Figura 24.
şi simetrice, şi stiluri baroce,
Decor incizat pe ceramică fragmentară
decadente,
aglomerate
şi/sau
lucrată la roată (stânga) şi cu mâna liberă
absconse. Epoca noastră de referință
(dreapta). Ambele fragmente provin din
nu este însă nici una clasică, nici una
acelaşi sit – Dulceanca IV.
decadentă,
fiindcă
în
istoria
omenirii, din câte ştim, s‐a întâmplat doar de două ori ca societatea să „moară” şi
să „învie”, goală ca un nou născut; prima oară – la tranziția de la neolitic la epoca
bronzului; a doua oară, încă şi mai brutal, la prăbuşirea ordinii romane. Cam aşa
este decorația epocii de migrație a slavilor, purtând, cel mult, un semn pe frunte.
Ceramica lucrată la roată rapidă nu face cu adevărat obiectul unei discuții,
apartenența ei la tradițiile romane fiind clară. Frecvent nedecorată, ca şi ceramica
romană de pe malul drept al Dunării, ea poartă uneori, cum am mai spus, un val
trasat cu o unealtă cu dinți (piepteni? nu prea ştiu piepteni la epoca aceasta, în
extracarpatic), însemnând incizarea discretă a suprafeței ude, în timp ce roata
olarului se învârteşte; puteți vedea scena la orice târg de olari. Tema este de veche
sorginte La Tène, adică preromană, obişnuită la celți şi daci, şi se întâlneşte, la
sud de Dunăre, în situri romane, pe vasele mari, de provizii; la nord de Dunăre
tema se găseşte pe vase de oricare dimensiuni, şi este mai frecventă în teritoriile
vestice, pentru că pare a se răspândi de la vest spre est, provenind, ca „modă”, de
undeva de dincolo de Porțile de Fier.

Fig. 25. Exemplu de decor alveolat.

Mult mai incitantă este decorația
ceramicii modelate cu mâna, dacă
trecem peste faptul că nouă zecimi este
complet nedecorată... Şi aici avem două
categorii, ca şi în cazul formelor. În
primul caz – sunt exemplarele la care
producătorul s‐a chinuit să copieze
decorația recipientelor modelate la
roată; rezultatul e foarte strâmb (fig.
24), dar semnificația lui – de copie a
producției de atelier – este în afara
îndoielii; astfel de exemplare sunt
totuşi rare (undeva în jur de 15% din
cele decorate). În al doilea caz, avem
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decorații de tip punctiform, realizate numai pe buza vasului; pe aceasta se
realizează un şir de impresiuni, mai rare sau mai dese, la intervale relativ
regulate, fie cu unghia, cu buricul degetului, cu o vergea sau cu un cuțit. Tipul
decorativ a intrat în literatură sub numele de decorație alveolată sau crestată, şi este
considerat ornament caracteristic, făcând obiectul multor analize (fig. 25). Ca să
spunem lucrurilor pe nume, cât mai simplu, şi aceasta este o modalitate străveche
de decorare, de proveniență răsăriteană, absolut uzuală în epoca dacică (şi
anterior), când însă se aplica, opțional, şi pe alte părți ale recipientului. Caracterul
disputabil al tipului de decor alveolat este cvasi‐dispariția sa în orizonturile
arheologice anterioare (perioadă romană, Cerneahov), reapariția fiind pusă pe
seama unor noi influențe răsăritene (probabil corect). Acest tip de decor se
întâlneşte pe suprafețe geografice foarte mari, de la țărmul Mării Negre până la
Bugul de vest, încă de la nivelul secolului al VI‐lea, şi este considerat o
„semnătură” a culturii slave emergente. Acest din urmă fapt este adevărat doar
cu multă sare şi piper, în sensul că în unele culturi materiale slave (cele
răsăritene), acest tip de decor va deveni endemic, dar mult mai târziu, în secolele
VIII‐IX. Cartările care s‐au făcut, deja, demonstrează că fenomenul este însă
generat în spațiul extracarpatic, unde are maximă densitate în veacurile VI‐VII.

Fig. 26. Cartarea comparată a decorului ştampilat (pătrate) şi alveolat (cercuri), pentru
secolele VI‐VII
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Interesant este ce se întâmplă cu acest decor după secolul VII. În Muntenia
– dispare pentru o bună bucată de vreme, iar când reapare (începutul sec. XI?)
indică un nou val răsăritean. În intracarpatic – rămâne o temă decorativă izolată.
În Moldova, în schimb, ajunge să reprezinte, în sec. VIII‐IX, cvasi‐totalitatea
ceramicii; ca şi în teritoriile de la nord şi est, demonstrând afinități reale cu
culturile tipic slave...
Un aspect particular al decorului îl reprezintă crucile incizate în pasta
crudă. Crucile sunt de mai multe tipuri (simple, în X – sau crucea Sf. Andrei –,
zvastică, sau cruci la care se adaugă o „codiță” vălurită). Caracterul creştin a fost
contestat, însă sunt câteva observații importante de făcut. În primul rând, aria de
răspândire a acestui motiv (cel mai desea reprodus o singură dată, nerepetitiv, la
limită – un semn non‐decorativ) se limitează la extracarpatic (Oltenia, Muntenia,
Moldova; cîteva exemplare totuşi în Transilvania de SE şi sud), cu toate
caraceristicile sale (incizie relativ mare, pe umărul vasului), fiind de găsit şi în
afara acestui perimetru, dar fie pe alte obiecte (fusaiole), fie în alte părți (pe bază),
fie cu alte mijloace (împuns şi nu incizat), şi este un marker cultural care
individualizează teritoriile extracarpatice de toate celelalte teritorii „slave” 37 .
Poate că alte argumente să fie mai greu digerabile; voi aminti aici suplimentar
doar faptul că se cunosc aproape 50 de astfel de oale şi fragmente, din cca 30 de
localități diferite. Dacă punem în balanță că în acelaşi perimetru se mai găsesc, în
exclusivitate (pentru barbaricum), cruciulițe de bronz şi tipare pentru turnarea
cruciulițelor, atunci poate că ne mai gândim la caracterul creştin al acestor semne.
Un al doilea aspect legat de distribuția acestor vase este frecvența extrem de
redusă (sugestia ar fi că există un singur vas pentru un nivel de locuire, sau, mai
simplu, pentru o generație), dar şi faptul că nu există aşezare care să fi fost
cercetată mai serios şi care să nu fi produs cel puțin un exemplar; nu lipseşte
nicăieri. Raritatea, în interiorul aşezărilor, dar şi ubiguitatea, în interiorul zonei
delimitate, precum şi aspectul explicit non‐decorativ, fac din aceste recipiente
candidați serioşi pentru vase de cult (probabil creştin; vezi fig. 27). Fenomenul
defineşte secolul VI, nefiind clar dacă există şi recipiente cu asemenea decorație,
în veacul următor; oricum, nu mai apare apoi.
Decorația ceramică, puțin importantă în economia ansamblului, oferă deci
suficiente elemente de particularizare pentru teritoriile de la Dunărea de Jos,
contribuind la argumentarea neapartenenței lor la aria inițială de formare a
slavilor. Niciun set de argumente, însă, dintre cele discutate (morfologie generală,
secțiuni de fragmente, decorație, etc), nu ar trebui considerat decisiv. Doar
ansamblul acestor analize ar putea sta la baza unei judecăți cu valoare istorică.
Dar până acolo mai este...
37

Teodor, Stanciu 2009.
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Fig. 27. Oale lucrate cu mâna, decorate cu diverse tipuri de cruci.
În ordine: Băleni (Dâmbovița), Dulceanca (Teleorman), Sălaşuri (Mureş), Bratei
(Sibiu), Budureasca (Prahova), Horga (Vaslui).

Fabricația este un concept de sorginte britanică; el se referă, global, la toate
procesele tehnologice prin care materia primă – argila – şi alte materiale adăugate
(numite, ca la bucătrie, ingrediente) devine produsul finit, respectiv produsul
ceramic. Procesul tehnologic al producerii ceramicii durează, în integralitatea lui,
aproximativ o lună; el începe prin alegerea şi transportarea argilei, depozitarea în
anumite condiții de temperatură şi umiditate, pregătirea amestecului plastic ce va
fi modelat, prin frământare, modelarea, uscarea parțială, decorarea, arderea în
cuptor, răcirea,... pentru a rămâne doar la evocarea etapelor principale. Fabricația
ceramică este, probabil, subdomeniul ceramisticii în care arheologia occidentală a
realizat cele mai spectaculoase progrese, în postbelic, şi în care, neîndoielnic,
arheologia răsăriteană – cele mai puține. Dacă arheologii occidentali au dezvoltat
proceduri care aduc acest domeniu aproape de statutul de ştiință exactă (din
clasa statisticii, pentru a fi mai specific), şcoala sovietică şi asociații au rămas la
nivelul unui limbaj globalist şi greu de conceptualizat. Diferențele vin, fireşte, din
contextele profesionale atât de diferite; ar fi de amintit aici, în primul rând,
informatizarea tardivă (analizele de fabricație produc foarte multe date, care nu
pot fi prelucrate altfel), o anume încremenire în modelul arheologului‐dumnezeu,
care le ştie pe toate (şi ce nevoie are Dumnezeu de chimişti şi fizicieni?), cât şi
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conceptele greşite cu care a operat întreaga societate (unde se vorbea de
policalificare când occidentul vorbea de specializare).
În arheologia românească – asemeni suratelor est‐europene – folosim
deocamdată termeni precum „ceramică fină” sau „ceramică grosieră” (cu
subtilități de genul „semi‐grosieră” sau „‐fină”) fără a ne întreba ce înseamnă fină,
deci care ar fi limitele fizice ale conceptului, dovadă clară că nu de concepte avem
parte, ci de vorbe. Nu reuşim deocamdată să facem distincția între culoarea
argilei şi colorant, între compoziția argilei şi aditivi (sau ingredienți), şi sunt
destui arheologi cu acte în regulă care nici nu şi‐au pus vreodată problema.
Evident, nu am să intru aici în alte detalii. Este la fel de evident că datele pe care
le putem furniza la acest moment sunt departe de a constitui argumente într‐o
dezbatere serioasă. Ceea ce putem livra astăzi sunt doar nişte aproximări.
Toată ceramica „slavă” se încadrează în categoria „nisipoasă”, respectiv fie
o argilă care conține nativ mult nisip, fie că acesta a fost adăugat. Toată ar intra,
după criterii „clasice” (ale arheologiei romane, de exemplu), în categoria ultra‐
grosieră, ceea ce exprimă realitatea ultimă – „mai rău de atât nu se poate”. Toată
ceramica slavă a fost arsă în condiții improvizate, fără cuptoare specializate (de
„olar”), fie într‐un cuptor oarecare, fie într‐o groapă, fie de‐a dreptul pe pământ,
sub o şiră de paie (precum porcul de Crăciun), aşa încât este relativ friabilă, are o
culoare incertă (un brun care poate vira în orice direcție, pe unul şi acelaşi vas), o
formă strâmbă, asimetrică (rezultat nu atât din neîndemânarea olarului la
momentul modelării, cât din lipsa unei tehnici adecvate de uscare). Există destule
excepții de la acest tablou de ansamblu, dar ele sunt de discutat într‐un cadru
strict profesional. Din punct de vedere al compoziției lutului, există doar două
categorii majore: una strict cu nisip (prost sortat, deci cu destule pietricele), care
caracterizează aria occidentală (tip Praga), iar una cu multă ceramică pisată în
compoziție (numită de basarabeni „şamotă”, cu adaptarea termenului rusesc),
care defineşte aria răsăriteană (tip Korceak); acest din urmă tip poate conține sau
nu pietriş, dar are multă „şamotă”, uneori ca singurul „degresant” (argila udă e
cleioasă şi nu se poate lucra).
Ei bine, cele două categorii există, ca atare, şi în extra‐carpatic, împărțind,
simetric, cultura Ipoteşti‐Cândeşti în aria occidentală (Ipoteşti), cu pastă
nisipoasă, şi aria orientală (Cândeşti), cu „şamotă”, caracteristică de regăsit şi în
toată Moldova. Până aici lucrurile par clare, mai ales că analiza morfologică a
demonstrat electivități similare. Problemele apar însă de la constatarea că pasta
cu cioburi pisate nu este o noutate în arheologia Dunării de Jos, fiind cunoscută
ca rețetă tradițională şi în civilizația getică şi carpică, pentru producția olăriei „de
bucătărie”. Teritoriile vestice, pe de altă parte, sunt foste provincii romane, şi au
continuat tradiții care excludeau „şamota” dintre degresanți. Experiențe
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personale, recente, pe situl de la Răcari, din centrul Olteniei, demonstrează că
între fabricația ceramicii romane de serie şi cea a veacului VI există diferențe abia
perceptibile (mai evidente doar la nivelul culorii, datorită calității diferite a
cuptoarelor). Şi atunci?...
Aşa cum am încercat să arăt mai devreme, nu a venit momentul
răspunsurilor tranşante, în materie. Aş spune totuşi că, pe teren (la Militari, în
Bucureşti, de exemplu), se pot separa două subcategorii foarte distincte de pastă
cu „şamotă”; una în care fragmentele de ceramică pisată sunt de‐abia vizibile, şi
care se asociază cu forme şi decor absolut normale şi comparabile cu ceramica
strict „nisipoasă”, şi o a doua categorie, foarte grosieră, la care cioburile din pastă
se văd de la mare distanță, şi care se asociază cu forme şi decor (mai ales crestat)
mai puțin uzuale. Intruziunea unor elemente noi pare sesizabilă, dar extensiunea
ei de ansamblu nu poate fi precizată mai departe decât drept „foarte restrânsă”.
Vechiul model explicativ, al slavilor săraci şi jumătate sălbatici, care s‐au alipit la
comunitățile „mai dezvoltate de romanici”, aşa cum s‐a propus în arheologia
românească, nu poate fi acceptat nici din motive antropologice (cuceritorii nu
sunt deloc modeşti), nici arheologice (fiindcă nu se separă complexe cu aspect de
inserție, ci materiale izolate); este mult mai plauzibil ca vehicolul intruziunii să fie
unul cât se poate de oficial, de genul căsătoriei exogame (prizonieratul fiind şi el
de evitat, ca explicație).
Sistemul căsătoriilor exogame, specific mai ales comunităților mici, este
mult mai mult decât evitarea consagvinității; este o modalitate concretă de a
opera ceea ce antropologii numesc „schimburi de servicii” între module diferite
ale societății. Schimbul se poate referi la femei (sau bărbați!), produse (grâne
contra animale) sau servicii, precum livrarea unor materii prime, sau... protecție.
Jumătățile de clan, sau de trib, cum sunt ele numite de antropologia structurală
(şi care pot fi sferturi sau optimi în sistemele mai complicate), sunt legate nu
numai de astfel de schimburi (care compensează puterile prea mici ale unei
comunități restrânse), ci de faptul elementar că, prin legături matrimoniale, devin
rude de sânge, adică solidare în limbajul păcii şi al războiului... Acest lucru era cu
atât mai adevărat pentru societățile în care bărbatul mergea în jumătatea soției, şi
nu invers, fiindcă drepturile de bărbat, adică de războinic, rămâneau în
comunitatea unde se născuse, iar în caz de război ar fi trebuit să‐şi ucidă propria
familie... Există destule indicii (în antroponimie şi în basmele româneşti) că
asemenea aranjamente s‐au cunoscut şi pe „plaiurile noastre”, dar nu este cazul
să dezvoltăm aici... Mecanismul exogamiei a fost, cu siguranță, principala metodă
de coagulare a imperiilor nomade, fapt demonstrat pe necropole de înhumație
din Ungaria şi Bulgaria, pe care s‐a putut constata, în etapele timpurii ale
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coexistenței nomado‐slave, non‐identitatea sexelor din punct de vedere rasial
(comunități turcice au neveste europene, dar şi invers, câteodată) 38 .
Principala problemă, în arheologia de la Dunărea de Jos, este că lipseşte o...
jumătate, respectiv pandantul aşezărilor „romanice cu elemente slave” (deşi s‐a
încercat şi precizarea unor situri în care elementul slav ar fi fost dominant) 39 .
Singura explicație posibilă, acum, este ca acea jumătate să fi locuit pe suprafață,
adică să fi fost de tip nomad; doresc imediat să precizez că nu exclud să fi fost
vorba chiar de „slavi”, în ciuda unei alte prejudecăți, că ei ar fi locuit numai în
bordeie.
Amestecul de materiale, în acelaşi complex de locuire, presupune nu numai
exogamia, dar şi poligamia, fiindcă există un relativ acord asupra faptului că
olăria „casnică” era un atribut feminin. Este limpede, cel puțin pentru slavi, că au
fost poligami, existând destule relatări ale surselor scrise 40 . Nu putem exclude ca
asemenea aşezăminte să fi fost cunoscute şi la alte populații din barbaricum. În
fond, pentru a fi clar, nici în societatea romană nu era mult diferit, fiindcă un
bărbat putea avea, în fața legii, o singură nevastă, dar putea avea oricâte țiitoare
(eventual sclave) îşi putea permite, legea pedepsind doar adulterul feminin.
Un alt aspect care diferențiază teoretic ceramica „slavă” de cea „romanică”
este un fapt foarte simplu: în zona prezumtiv romanică se cunosc cuptoare de
olar; sunt cele mai proaste cuptoare de olar posibile, unele chiar discutabile ca
funcționalitate, dar există 41 ! În zonele locuite de slavi acestea lipsesc, apărând mai
târziu, din secolul VIII sau mai târziu.
În fine, un ultim aspect al chestiunilor din zona „fabricației”, ar fi cea a
tehnicilor specifice de modelare manuală. Numeroşi autori slavi au subliniat
particularitatea realizării ceramicii „slave” din colaci de argilă; procedeul
presupunea înălțarea formei prin adăugarea succesivă unor „burlane”, care erau
lipite şi ajustate reciproc. Tehnica aceasta, din câte îmi dau seama, era utilă mai
ales pentru realizarea unor vase de capacitate mare. Personal, deşi am văzut
destul de multă ceramică, în depozitele din sudul țării, nu am văzut niciun caz
care să permită, cu claritate, ipoteza unei construcții din „colaci”. După toate
probabilitățile, procedura consacrată a producției ceramice manuale presupunea,
aici, modelarea unui singur bulgăre de argilă, până la obținerea formei dorite;
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Boev et al. 1987 (Bulgaria precreştină); Lipták 1983 (necropole avare).
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Teodor D 1994. Exemplificările nu sunt concludente, după părerea mea, însă ele reflectă o
realitate: ar fi trebuit să fie acolo.
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Colectate la Nicolaescu‐Plopşor, Wolski, 1975, 282.
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Ferche 1984.
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sigur, în acest proces nu putem exclude unele „lipituri”, dar cu siguranță ele nu
au formă concentrică, în plan.
Printre obiectele ceramice considerate emblematice pentru cultura slavă
timpurie sunt şi nişte obiecte care, în argoul arheologic se numesc chiar aşa –
tăvițe slave. Acestea ar fi nişte obiecte de plan rotund, cu diametre obişnuit între
20 şi 25 cm, cu o margine înaltă de 4‐6 cm, aproape verticală, uşor evazată.
Utilizarea presupusă se referă la coacerea lipiilor, respectiv a pâinii fără drojdie;
acest ultim detaliu este sugerat chiar de forma joasă a tăviței, deşi acum stau să
mă întreb când şi cum s‐a împrumutat din limbile slave cuvântul (drojdie).
Spunând emblematice – nici nu ricanam, nici nu exageram; termenul este folosit –
mai ales în străinătate – pentru a indica obiecte care fac obiectul diferențierilor
între mai multe culturi arheologice, care, teoretic, ajută la identificarea unui
specific etnic. Ca obiect utilitar, tăvița slavă reprezintă o noutate în secolul VI, deşi
ar avea oarece analogii formale, de exemplu în cultura romană, unde însă este
mai mare şi are cu totul alte funcții (de pildă pentru servirea cărnii).
Situația acestui obiect, foarte
reprezentativ pentru culturile slave
timpurii, nu poate fi contestată, el
fiind unul foarte frecvent între
inventarele arheologice recuperate
din aşezări slave, mai ales pentru
secolele VII‐IX. Singura problemă
legată de acest obiect este că s‐a
demonstrat,
deasupra
oricărei
îndoieli, că el apare în conjuncturi
Fig. 28. Exemple de tăviţe slave.
foarte timpurii, în zona Dunării
inferioare, în orizonturi care preced
aproape cert orice contribuție prezumtiv slavă în zonă; mai mult, studiul de
distribuție, la nivelul siturilor din secolul al VI‐lea, demonstrează o concentrare
foarte evidentă în extracarpatic, şi o prezență foarte diluată în afara acestui spațiu
(vezi fig. 29). Că acest obiect avea să devină emblematic în lumea slavă, e adevărat,
însă este la fel de adevărat că el pare generat în afara lumii slave, rămânând de
discutat mecanismele de împrumut şi de distribuție (pe arii foarte largi; problemă
generică a oricărui subiect „slav”).
Am terminat aici periplul detaliilor legate de material arheologic ceramic
care poate face obiectul speculațiilor „culturale”, recte etnice. Înainte de a încerca
concluzii, poate ar trebui să încercăm să lămurim relația dintre cultură arheologică
şi identificare etnică. Despre prima noțiune arheologii vorbesc foarte mult; ea
reflectă, simplu, că un anumit set de date, de caracteristici (locuințe, forme
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ceramice, etc) se regăsesc într‐un anumit spațiu geografic şi între anumite limite
cronologice. Ce anume i‐a făcut pe membrii acestor comunități (din interiorul
unei „culturi”) să semene între ei, în sensul că au un „comportament cultural”
asemănător, şi diferit de ceilalți? Sigur, cea mai bună prezumție este
omogenitatea etnică. Uzanța modernă a termenului etnic ne joacă însă feste,
fiindcă termenii asociați, în mintea noastră, ar fi „român”, „polonez”,
„ucrainean”, etc, în timp ce pentru judecarea realităților antice ar fi mult mai
adecvat să ne gândim la o serie de genul „muntean”, „oltean”, „moldovean”, etc,
ca să nu spun că, aici, patriotismul local ar fi la el acasă („buzoian”, „bistrițean”,
„gorjean”, etc). Obiectul de studiu propus de o discuție asupra culturilor este
tocmai sesizarea particularităților unei culturi, cât şi aria sa de răspândire. Relația
dintre cultură materială şi identitate etnică, pe de altă parte, nu este nici una perfect
clară, nici sigură, fiind mai degrabă o chestiunea asumată explicit de arheologia
interbelică, şi implicit – de cea post‐belică. Lucrurile sunt însă cu mult mai
complicate decât par, fiindcă, pe de o parte, adoptarea unei forme ceramice, sau a
unei arme anume, de exemplu, poate să nu aibă nicio legătură cu mediul cultural
unde adopția se petrece, fiind, pur şi simplu, o opțiune pragmatică; pe de altă
parte, apartenența la un mediu cultural material (constatabil arheologic, nu?) nu
are obligatoriu legătură cu limba vorbită de subiecții sociali; mai rău, este foarte
clar astăzi că limba este doar un aspect al apartenenței etnice, comunitățile etnice
coagulându‐se în jurul unor interese, fie ele şi conjuncturale, dar foarte puternice
(frica de un duşman comun, de exemplu). Bariera lingvistică nu impietează
comunicarea socială decât de‐a lungul unei generații, cel mult, fiindcă oamenii
sunt animale sociale adaptabile. Fără îndoială, reconfigurările etnice nu se petrec
în condiții obişnuite, ci mai degrabă în situații de criză majoră, însă tocmai despre
acest lucru vorbim: despre „epoca migrațiilor”, despre un recul demografic
dramatic, la mijlocul procesului, despre un regres civilizațional care reflectă un
moment de criză majoră, de societăți care mor şi renasc din propria cenuşă.
Trecând la concluziile pe care studiul ceramicii le poate sugera față de
geneza etniilor medievale, în această parte a Europei, aş pune pe primul loc ideea
că, deşi asemănările dintre diversele culturi „slave primitive” (ale discursului
arheologic) sunt evidente, este la fel de evident că teoria „patriei primitive” nu
mai poate fi păstrată în termenii consacrați. Între culturile slave cunoscute există
diferențieri prea mari pentru a accepta o singură sursă şi un singur teritoriu de
origine, la nivelul secolelor V‐VI. Sursa „unică” ar putea exista, dar ar trebui să fie
ceva mai mare, şi ceva mai veche. Ar fi foarte util să înțelegem aici că noțiunea de
„popor” („trib”, etc) are foarte puțin de a face cu biologia, cu „continuitatea”, cu
relația de rudenie reală, şi foarte mult de a face cu mentalul, cu sentimentul
apartenenței sau mitul apartenenței la o anume comunitate, ceea ce este cu totul
altceva, fiindcă explicațiile se mută din biologie la nivelul mitologiei, al
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politicului şi al manipulării conştiințelor. Cu alte cuvinte, nu este necesar ca
membrii unui popor să fie rude, este necesar doar să fie convinşi că sunt rude. Iar
într‐o societate aliterată memoria colectivă este uşor de alterat; e suficient ca
cineva să tot repete ceea ce doreşte să fie realitatea.

Fig. 29. Distribuția tăvițelor slave în secolele VI‐VII.

Făcând încă un pas spre dezlegarea originii slavilor, ei ar trebui să fie parte
a lumii antice, să reprezinte o etnie mare (eventual sub alt nume), o grupă
lingvistică suficient de numeroasă pentru a putea genera întinsul popor al
sklavinilor veacului al VI‐lea.
Încercând un răspuns la întrebarea dacă teritoriile intra‐ şi extracarpatice
au făcut parte din nucleul inițial al acestei lumi noi, am putea aproxima că acele
teritorii care nu au făcut parte din Imperiul roman sunt, prezumtiv, eligibile acestui
grup; estimarea de mai sus nu are nimic a face cu opozițiile clasice roman versus
barbar sau romanic versus slav, ci doar cu realitățile arheologice ale veacului VI; ce
este „coincidență” şi ce este „determinism”, în această constatare, vă las să
decideți... Oricum, teritoriile extracarpatice alcătuiesc împreună o unitate relativă
(vezi şi figura de mai sus), distinctă, din multe puncte de vedere, comparativ cu
celelalte teritorii de geneză a popoarelor slave; dar, tocmai spuneam, mai
devreme, toate teritoriile slave au trasături care le individualizează; simplu,
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constatarea acestor particularități nu scoate teritoriile extracarpatice (mai ales cele
la răsărit de râul Argeş) din zona geografică în care geneza popoarelor slave ar fi
fost posibilă. Comportamente culturale clasificabile drept slave se cunosc şi în
interiorul fostei provincii traiane, însă acestea sunt toate mai târzii (secolul al
VIII‐lea, eventual final de secol VII).

6.4. Constituirea unei noi identități: fibulele „slave”
Fibulele sunt printre cele mai caracteristice obiecte ale antichității;
cunoscute încă de la sfârşitul epocii bronzului, ele devin mai frecvente în a doua
epocă a fierului (sau La Tène), dispărând ca utilitar de îmbrăcăminte spre sfârşitul
veacului VII (în arheologia proximă, fiindcă pe țărmurile Balticei mai sunt de
găsit câteva veacuri), adică în zorii evului mediu. Echivalentul actual ar fi banalul
ac de siguranță, care îi demonstrează utilitatea; nu mai departe de acum o
generație, cucoanele mai purtau broşe, obiecte care sugerează mai clar funcția de
limbaj social a fibulelor. Ele au fost, pentru aproape două mii de ani, substitutul
nasturilor şi copcilor; mai toate porturile antice învăluiau trupul, peste umăr,
legând partea din spate de cea din față, undeva pe umăr sau pe piept.
Dincolo de utilitatea evidentă a acestui accesoriu, fibula a jucat un rol
social, indicând rangul purtătorului său. Între specialişti există încă neclarități
asupra rigorii acestui cod de reprezentare, dacă el era mai important pentru
femei sau pentru bărbați, dar un lucru este sigur: nu toată lumea îşi permitea o
fibulă, iar fibulele foarte speciale apar numai în împrejurări foarte speciale. De
exemplu, cele mai cunoscute piese din cel mai faimos tezaur european, numit
popular „Cloşca cu puii de aur” (Tezaurul de la Pietroasa, jud. Buzău), adică
exact „cloşca” şi „puii”, sunt nimic altceva decât nişte fibule foarte mari. Valoarea
acestor piese nu este doar astăzi „inestimabilă”, ci şi în vechime, înainte de a fi
îngropate, vor fi fost considerate astfel, echivalentul unui „tezaur național”,
obiecte de reprezentativitate națională, indicând un nivel monarhic. Fiind, şi
astăzi, la aproape două veacuri de la descoperire, cea mai importantă relicvă
istorică ce a ieşit de sub pământ, pe întinsul continentului, aş fi tentat, personal,
să o ataşez unui nivel mai înalt decât oricare dintre ramurile gotice ale vremii,
pentru a le atribui, fie şi cu totul ipotetic, puterii hunice în agonie, adică unei
puteri imperiale.
Nu cred că riscăm nimic atribuind celor vechi reflexele noastre în fața unor
tezaure fabuloase, respectiv anticilor, care, cu siguranță, le priveau cu o venerație
de nimic egalată; deloc întâmplător, poate, în conştiința populară tezaurul de la
Pietroasa s‐a fixat exact prin imaginea fibulelor, şi spun deloc întâmplător fiindcă
ele erau simbolurile nemijlocite ale puterii imperiale. Am făcut această
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introducere, vorbind despre Tezaurul de la Pietroasa, pentru a facilita cititorului
intuirea semnificațiilor sociale profunde pe care le reprezentau fibulele; prin
valoarea şi frumusețea lor ele exprimau vizibil – pe umărul purtătorului – rangul
persoanei, atât cât era.
Cele mai multe dintre fibule erau însă cu
mult mai puțin valoroase şi mult mai mici.
Materialul cel mai obişnuit din care se fabricau
asemenea obiecte era bronzul, fiind însă cunoscute
şi obiecte de argint, dar şi de fier (cele mai
rudimentare). Dimensiunile lor obişnuite erau de
sub 10 cm înălțime, lățimile variind funcție de tip.
Există sute de feluri (majore!) de fibule, din cele
mai diferite, ca formă; cel mai obişnuit, însă, ele
aveau la vedere o placă metalică decorată, care
ascundea privitorului „acul de siguranță”,
respectiv arcul, acul, şi locaşul de asigurare a
acului.
Fibulele „slave” (atribuite deci slavilor, cel
mai frecvent) sunt un derivat al unui tip de fibulă
germanică (modelul pe care îl aleg oamenii este
întotdeauna interesant...), ambele numite, în limbaj
Fig. 30. Fibulă slavă simplă.
muzeografic, fibule digitate. Numele li se trage de la
faptul că peste „capul” semicircular (zona sub care
se află arcul) se ridică câțiva lobi, cel mai obişnuit în număr de cinci, asemănător
palmei umane, cu degete (dispuse însă regulat). Distincția dintre fibulele digitate
germanice (mai timpurii; există din sec. V, continuând tipuri şi mai vechi) şi cele
slave este una relativ dificilă pentru marele public, şi cred că ar fi nerelevant în
acest cadru să insist asupra lor. Numele sub care sunt cunoscute între arheologi,
fibule slave, îl datorăm primului arheolog care le‐a prezentat de o manieră
sistematică, Joachim Werner, el datându‐le în veacul VII. De atunci s‐au scris sute
de studii dedicate numai acestui subiect, care reprezintă o specialitate de sine
stătătoare în lumea arheologiei slave. Deşi unele lucruri şi accente au fost
schimbate în această peste o jumătate de veac, terminologia şi clasificarea lui
Joachim Werner este încă în uz, în ciuda faptului că au apărut între timp alte sute
(mii?) de piese, iar aria lor de răspâdire, cât şi datarea, au suferit modificări.
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Am să urmez aici câteva dintre
concluziile pe care unul dintre specialiştii
actuali ai problemei, Florin Curta, le‐a
formulat față de originea şi evoluția fibulelor
slave 42 . Doar cu titlu informativ, ele fac parte
din două mari clase: I – având o reprezentare
de cap uman pe piciorul fibulei (precum la
fig. 31); II – având o reprezentare animală pe
acelaşi lob inferior. Fiecare dintre subtipurile
acestor clase sunt numite prin litere, având,
fiecare, propria hartă de distribuție, propria
cronologie, şi propriile... dispute. Aceste
fibule se găsesc pentru o bună parte a
Europei centrale şi răsăritene, însă cartarea
lor a permis observarea unor concentrări
deosebite ale acestor piese; aceste trei zone
sunt, în ordinea importanței, Țara Ambrei 43 ,
Peninsula Crimeea şi împrejurimile, cât şi
teritoriile extracarpatice ale României.
Fig. 31. Fibulă slavă de rang
Interesant şi foarte expresiv, niciunul dintre
princiar (din Tezaurul de la
cele trei teritorii nu se află între cele care ar fi
Coşoveni, sec. VII).
reprezentat, în opinia diverşilor autori de
teorii ale naşterii slavilor, un Homeland, adică
teritoriul de origine. Excepție ar face Florin Curta, care consideră Dunărea
inferioară drept leagănul „slavilor” (aşa, cu ghilimele).
Studiul detaliat al acestor piese a reuşit să discearnă teritoriile de origine
ale fiecărui tip şi subtip de fibulă slavă, de cele în care respectivul tip s‐a răspândit
ulterior. Şi din acest punct de vedere, locul teritoriilor extracarpatice este unul,
prin comparație cu celelalte două, mai modest. Nu este deloc neinteresant că unul
dintre aceste subtipuri (I F în clasificarea Werner) ar fi, totuşi, originar din
Carpați. Şi mai important, teritoriile extracarpatice sunt singurul teritoriu din
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Curta 2006, 217‐239. Vezi şi Curta 2005.
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Sau de chihlimbar, pe coasta Mării Baltice, la nord de Lacurile Mazuriene, într‐un teritoriu
aflat în fosta Prusie orientală, actualmente provincia rusească Kaliningrad, la granița
Lituaniei.
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Europa din care nu lipseşte nici măcar unul dintre numeroasele subtipuri de
fibule slave 44 ... Care ar fi semnificațiile acestor constatări?
Despre Țara de Chihlimbar se poate spune, cu siguranță, că nu are nicio
legătură cu geneza slavilor; zona este locuită, din vechime, de populații baltice,
înrudite cu slavii, fără a se putea demonstra în vreun fel (arheologic) implicarea
lor în etnogeneza slavă; în ultimele veacuri în zonă se afla şi populație germanică,
de origine scandinavă, foarte probabil dominantă, care organizează un foarte
profitabil comerț cu mult dorita piatră translucidă, cu germanicii de la Dunărea
Mijlocie, de unde marfa parvenea civilizației mediteraneene. Peninsula Crimeii
este, prin definiție, o zonă a amestecurilor de populații şi influențe; aici au fost,
din vechi timpuri, sciți şi greci, geți şi romani, sarmați şi goți; şi aici, în veacul VI,
se poate infera o importantă comunitate germanică, de aceeaşi origine, sau
similară, cu cea din Țara Chihlimbarului. Despre teritoriile extracarpatice tocmai
încercăm să aflăm ce au fost, şi ne vom abține aici de la calificative; nu ne abținem
totuşi de a remarca faptul că jumătatea răsăriteană a României de astăzi a fost şi
ea parte a imperiului gotic, ceea ce înseamnă că cele trei teritorii au cel puțin un
termen comun: goții. Goții au supraviețuit înfrângerii de către huni, şi, deşi
majoritatea lor a părăsit zonele de la nordul Dunării de Jos înaintea sfârşitului
veacului IV, cel puțin câteva enclave importante au rămas, în zona Buzăului, a
Sucevei şi probabil a Clujului, până după sfârşitul imperiului hunic, la mijlocul
veacului al V‐lea. În ce a constat prezența gotică, la Dunărea de Jos, după această
dată, este mult mai greu de spus; chiar această situație, a distribuției fibulelor
slave, sugerează că este posibil să mai fi rămas aici măcar nişte meşteri pripăşiți 45 .
Cum se face deci că fibulele slave s‐au născut în teritorii care nu sunt parte a
teritoriului originar prezumtiv al slavilor, ci mai degrabă arată componentele
dezasamblate ale vechiului imperiu gotic? Ori de câte ori vorbim despre
fenomenele producției şi distribuției unor bunuri trebuie să facem distincția între
producători şi beneficiari. Cine fumează țigări americane nu este neapărat
american, după cum cei care poartă teneşi nu sunt neapărat chinezi sau olteni.
Glumița este necesară pentru a înțelege faptul că utilizatorii obiectelor
manufacturate fac, la rândul lor, nişte opțiuni, care pot fi, şi sunt diferite, de la o
comunitate la alta, de la un teritoriu la altul. Nu este necesar ca aceste fibule să fie
44

Curta 2006, 239; vezi şi Barford 2001, 345, fig. 21 (preluare după L. Vagalinski), pentru
distribuția fibulelor slave. Nu există diferențe notabile (la acest nivel al discuției) între
cartarea Curta şi cartarea Vagalinski.
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Există şi teorii mult mai curajoase, chiar prea curajoase, aşa cum ar fi cea emisă de unul
dintre patriarhii arheologiei româneşti de astăzi, Petre Diaconu (2000), care punea naşterea
elementelor non‐slave din cultura Ipoteşti‐Cândeşti pe seama goților (sau gepizilor, rudele
lor). Punctul de vedere, pe care mă limitez să‐l menționez aici, nu poate fi susținut cu
argumente serioase.
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produse de slavi, pentru a fi fibule slave; este suficient ca ele să fi exprimat
necesități ale societății slave. Aşa cum am încercat să sugerez şi mai devreme,
fibulele fac parte din limbajul epocii, pentru a transmite mesaje de genul bogăției
şi afilierii „politice” a purtătorului, precum insignele din vremurile noastre.
Studii realizate pe diferite zone geografice sau perioade cronologice au
demonstrat că fibulele au jucat un rol cheie în constituirea unei identități etnice,
mai ales în perioade tulburi, cu riscuri de securitate majore. Dacă armamentul
tindea să se uniformizeze, de‐a latul Europei, pentru bunul motiv că armele erau
alese după criteriul eficienței, podoabele şi accesoriile vestimentare au preluat
funcția identificatorului social (om bogat? om sărac?) şi etnic (prieten? sau
duşman?). Rezultatul paradoxal, dar edificat pe multe culturi arheologice ale
momentului, este că deşi bărbații făceau „politica”, având decizia, femeile şi
portul feminin au devenit depozitarele „tradițiilor naționale”. Fiindcă femeile fac
obiectul acelui schimb de servicii de care vorbeam mai devreme, portul feminin
devine şi vehiculul obiectelor semnificative (inclusiv arheologic), aria de
răspândire a unui obiect marcând secretele alianțe din barbaricum, acelea care nu
au fost niciodată consemnate în scris, dar care au făcut istorie pe câmpul de luptă.
Iată de ce distribuția unor piese de port face obiectul unui perseverent studiu al
arheologilor.
Prin prisma celor de mai sus, faptul că din zonele extracarpatice nu lipseşte
nici măcar unul dintre subtipurile fibulelor slave demonstrează că teritoriul
respectiv a fost în centrul unor multiple combinații politice, prilejuind, prin
căsătoriile la distanță a copiilor unor căpetenii, prin instituția cadoului de
prestigiu (foarte aproape de practicile cadourilor de protocol din zilele noastre),
dar şi prin vânzarea unor meşteri (aproape cert de condiție servilă, ca mai toți
meşterii epocii 46 , şi această situație paralelă practicilor recente asupra drepturilor
de fabricație), un schimb „comercial” foarte activ. Din ce motive se afla acest
teritoriu în centrul evenimentelor? Vecinătatea cu Imperiul roman era factorul
decisiv. Zona Dunării mijlocii, ocupată până la războiul din 567 de populații
germanice (gepizii şi langobarzii, sau lombarzii), a fost din acel moment luată în
fermă stăpânire de cruzii şi geloşii avari, care aspirau şi tributurile, şi aurul, dar şi
bunurile mai modeste ale romanilor; credeți că degeaba a devenit avariție o
expresie cu sens în toate limbile europene? Dacă până la 567 Dunărea mijlocie a
46

De curând s‐au enunțat opinii distincte asupra problemei (Daniela Tănase, susținerea tezei de
doctorat, 23 noiembrie 2006), în baza unor morminte de artizani relativ bogate, din mediul
gepidic de epocă avară timpurie, de la Band şi Felnac. Dacă interpretarea acestor situații este
corectă, atunci putem vorbi despre influențe orientale, ştiința focului fiind asociată puterilor
şamanice. Locul meşteşugarilor în societatea europeană, însă, era unul marginal, aşa cum o
demonstrează cultura greco‐romană, sau legislația medievală europeană, excluzând meşterii
de la rangurile nobiliare.
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putut juca rolul unui releu între enclavele germanice aflate departe, în interiorul
continentului, şi lumea Mediteranei, după acest moment singura zonă posibilă de
tranzit devenea cea de la Dunărea de Jos. E de la sine înțeles că importanța
strategică a mlaştinilor muntene a crescut cu mult, spre finalul veacului VI, fiind
terenul confruntării militare cu Imperiul roman, cel târziu şi aproape bizantin. Ei
bine, toate aceste elemente turbulente, stârnite de interese care veneau de foarte
departe, s‐au numit „sclaveni”; mai exact, sursele literare bizantine le‐au numit
astfel. Chiar numele unor conducători sclaveni, consemnate de izvoarele antice,
ne dau unele indicații asupra diversității etnice a acestora. Ardagast are o
oarecare sonoritate germanică (neexluzând alte etimologii), Musokius are nume
de aparentă tradiție tracică, iar Dauretas un nume mai degrabă de tradiție scito‐
sarmată. Dar ei erau „sclaveni”, ca şi Piragast, alt erou nord‐dunărean – un alt
nume care se pretează la speculații etimologice (vezi Anexa 4).
Tot lui Florin Curta datorăm următoarea explicație: vecinătatea relativ
binevoitoare a Imperiului roman se încheie în jur de 535‐540. Imperiul nu fusese
niciodată „impermeabil”; zona de graniță avea doar rolul supravegherii
fluxurilor umane şi de mărfuri, funcție pe care o recunoaştem şi granițelor actuale
ale statelor. Peste această graniță oamenii circulau, cu diverse interese, toate cu
semnificație economică. Barbarii au avut acces, de timpuriu, la serviciul militar în
favoarea statului roman, ca mercenari. Mercenariatul a fost unul dintre motoarele
economice ale popoarelor barbare, care‐şi procurau numeroase bunuri străine,
investite cu prestigiu social. Chiar mecanismele de dominare socială, în
barbaricum, erau intermediate de bunuri de origine străină, cel mai adesea
provenite din Imperiu; foarte simplu, chiar accesul la aceste bunuri le asigura
micilor şefi locali supremația asupra vecinilor. Dacă, prin absurd, sursa de bunuri
de prestigiu ar fi dispărut, chiar ordinea socială ar fi fost în pericol; or, şefii au
totdeauna grijă ca aşa ceva să nu se întâmple.... Ei bine – situația absurdă s‐a
întâmplat, după 535 47 . Iustinian, deranjat de tulburările de dincolo de Dunăre, de
la începutul anilor 30, a luat o hotărâre cu consecințe mult mai ample decât,
probabil, şi‐a dat seama. Împăratul, preocupat doar de conflictul major cu goții
din Italia, a dorit să aibă linişte la Dunăre, şi a conceput cel mai amplu sistem de
fortificații pe care îl văzuse Dunărea vreodată. Gestul imperial avea sensul
excluderii nord‐dunărenilor de la orice relație sau beneficiu, prin
impermeabilizarea granițelor. Exact acest lucru avea să genereze tulburări fără
precedent... Închipuiți‐vă că Uniunea Europeană ar hotărî să‐şi închidă granițele...
Acum se crează premizele apariției unui stil cultural al confruntării între
cele două lumi, cea romană, şi acel imens barbaricum; foarte probabil, venirea
avarilor avea să încrânceneze spiritele şi mai mult, fiindcă se adăuga încă un
47

Curta 2006, 296.
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pericol letal. Toți cei care nu erau nici romani, nici avari, aveau suficiente motive
de îngrijorare, şi acesta este vehiculul creării unei noi identități, sclavene, o
identitate de criză ce avea să‐şi ilustreze existența inclusiv sub aspectul culturii
materiale.
De un real folos ar fi să încercăm acum o comparație între concluziile
prilejuite de analiza ceramicii, şi de scurta expunere a problematicii fibulelor slave.
Am spus, în primul caz, că există o evidentă regionalizare a formelor şi practicilor
(decorative, de fabricație, etc), că fiecare zonă geografică are un profil de sine
stătător. Spunem acum că, din contră, tipurile de fibule se răspândesc, cvasi‐
identice, pe suprafețe uriaşe, la multe sute de kilometri, construind o nouă
identitate, cel puțin la nivelul conducătorilor; dar aceştia sunt cei care dau şi
numele şi substanța formațiunilor politice amintite de izvoarele antice. Cele două
seturi de concluzii nu sunt contradictorii, decât la o primă privire; ele exprimă, în
fapt, realități de la paliere sociale net distincte. Olăria reprezintă cel mai direct
zona cea mai umilă a societății: femeile şi meşterii olari, cel mai proabil de
condiție umilă sau servilă. Fibulele, chiar dacă produse de meşteri servili, sunt
realizate la comandă, trebuind să reflecte gusturile şi potențialul comanditarului.
Este foarte greu de crezut că, în viața de zi cu zi, cineva ar fi atribuit vreunui
obiect ceramic vreo importanță anume (scoatem aici din discuție o eventuală
amforă romană, care, pradă fiind, sau cadou fiind, ilustrau puterea stăpânului
lor); este la fel de clar, pe de altă parte, că fibulele erau purtătoarele unui mesaj
social, indicând nu numai stăpânii, dar chiar filiația lor cu alți stăpâni, încă şi mai
mari, aflați peste mări şi țări.
Nu putem părăsi tematica fibulelor fără a menționa că în veacul VI au
circulat, în paralel, şi aşa‐numitele fibule romano‐bizantine, de certă origine sud‐
dunăreană, pe tot teritoriul extracarpatic; doar ceva mai puține decât cele slave,
fibulele romano‐bizantine (numite şi „cu piciorul întors pe dedesubt”) 48
ilustrează insolvabila ambiguitate a acestor teritorii, aflate totdeauna la o graniță
de ceva, amestecând stiluri şi simboluri.
6.5. Orizonturi funerare
Relictele practicilor funerare fac obiectul unei intense preocupări ale
arheologilor. Aşa cum deja scriam mai devreme, arheologia funerară este
aproape unicul mijloc de cercetare a unor societăți, precum cele nomade. Pentru
toate societățile umane, confruntarea cu moartea, atât la nivel psihologic, cât şi
pragmatic, răspunsul la problemele pe care moartea le ridică, reprezintă un
modus operandi care poate particulariza o anume societate.
48
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Ca regulă generală, de‐a lungul antichității populațiile sedentare au
practicat incinerația, iar nomazii au practicat înhumația. Sub influența
creştinismului, începând cu veacul al treilea, pe teritoriul Imperiului roman
începe să se generalizeze înhumația, proces desăvârşit la jumătatea secolului IV.
În barbaricum, sub dubla influență a nomazilor (precum sarmații) şi a tendințelor
din Imperiul roman, o parte a germanilor (ostrogoții, în această zonă) trec la
înhumație, în timp ce alții (vizigoții, probabil – mă refer la marea masă,
necreştinată – şi taifalii, pentru a rămâne în zonă) rămân la practicile tradiționale
ale incinerației, cel puțin de‐a lungul veacului IV.
Teritoriile de la Dunărea de Jos moştenesc o istorie a morții cel puțin
ciudată şi, aşa cum vom vedea, cu consecințe. Despre practicile funerare ale
geților şi dacilor avem informații mai consistente doar până la nivelul veacului al
II‐lea a. Chr., moment la care ei îşi incinerau morții. De la acest moment – care
corespunde, relativ, domniei lui Burebista – cimitirele... dispar! Cei renumiți în
antichitate drept practicanți ai nemuririi 49 , în sensul cultelor religioase care ar fi
asigurat nemurirea, par să facă o lungă aplicație practică, iar morții lor dispar! Ei
bine, această situație nu este chiar aşa de curioasă cum ar putea să pară, făcând
parte din aşa‐numitele practici funerare discrete. Practicile discrete sunt cele care nu
lasă urme constatabile arheologic, precum mai cunoscuta înmormântare marină a
normanzilor, sau precum obiceiul persan de descărnare a cadavrelor, lăsate pradă
vulturilor; ne putem imagina şi altele, precum împrăştierea cenuşei în vânt, sau
vărsarea resturilor cinerare într‐o apă curgătoare sau într‐un lac sfânt.
Acest comportament funerar ar putea fi legat de reformele religioase
inițiate de Deceneu, în vremea lui Burebista (deşi ar putea fi mai vechi); el
însoțeşte o serie de manifestări cu semnificație religioasă evidentă, precum
construcția marilor sanctuare de piatră, apariția gropilor sacrificiale (unde erau
depuse, de multe ori, doar părți ale victimelor umane), sau gropile cu câini
îngropați ritual. Excepțiile de la comportamentul funerar standard apar, aşa cum
era de aşteptat, doar la periferia lumii geto‐dacilor, în Oltenia de sud‐vest (unde,
sub influența celților scordişti, se practica incinerația în groapă simplă, detaliu
mult mai interesant decât s‐ar putea crede), în Dobrogea nordică romană
(Enisala) sau pe Nistrul superior, în necropolele tip Lipița, unde predomina
incinerația în urnă, urmată de cea în groapă simplă.
Nu doresc să plictisesc cititorul cu tehnicalități inutile. Doresc totuşi să
menționez că există numeroase variante rituale ale înmormântărilor de
incinerație; toate se organizează însă în două mari grupe, respectiv incinerație în
urnă (resturile cinerare sunt introduse într‐un vas, care joacă rol de urnă, iar urna
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este îngropată), sau în groapă (situație în care resturile de la incinerație sunt
introduse direct în groapă; pot exista şi în acest caz, în mormânt, vase sau
fragmente, însă ele nu au rol de recipient al cenuşei). Mai există două mari grupe,
funcție de faptul că rugul a fost organizat direct deasupra gropii, sau în altă
parte, însă ne interesează aici mai puțin, regula generală, pentru cimitirele slave,
fiind că rugul se află în altă parte decât mormântul. O altă clasificare a
mormintelor este legată de organizarea sau nu, deasupra gropii, a unui tumul,
respectiv a unei grămezi de pământ/piatră, care acoperă mormântul, sau mai
multe morminte o dată. Mormintele tumulare se găsesc şi în lumea slavă,
existând presupunerea că ele reflectă un început de diferențiere socială
(mormintele tumulare apar preferențial la populații războinice, în legătură cu
războinicii sau cu aristocrația, în general, de exemplu aristocrația getică timpurie,
din veacurile V‐IV a. Chr.); ca urmare, ele şi sunt în general ceva mai târzii decât
mormintele plane (cele fără tumul).
După dezmembrarea statului dacic al lui Decebal, lipsiți de suportul statal
şi organizarea religioasă, teoretic astfel de manifestări ar fi trebuit să dispară;
evident, vorbind aici despre practici discrete, nu putem verifica ipoteza, nemijlocit.
Ceea ce se poate constata arheologic este dispariția sanctuarelor dacice, a
sacrificiilor umane şi reapariția necropolelor de incinerație, de o mare diversitate
tipologică, urmare chiar a colonizării fostului regat dacic cu oameni din toate
colțurile lumii. Între acestea, se detaşează câteva necropole în interiorul cărora
arheologii au definit elemente carpice în mediu roman, precum la Locusteni (jud.
Dolj), Soporu de Câmpie (jud. Cluj) sau Şopteriu (jud. Bistrița‐Năsăud) 50 . În toate
cimitirele autohtone de epocă romană, inclusiv la Enisala, în Dobrogea,
predomină ritul incinerației în urnă, urmat statistic de incinerația în groapă
simplă, la care se adaugă o mică minoritate de morminte de înhumație, totdeauna
copii sub 7 ani. Cu alte cuvinte, după cucerirea romană, lipsiți de asistența
religioasă a preoților din Munții Orăştiei, localnicii revin la cutume funerare mai
vechi, sau adoptă reguli de la marginile regatului lui Burebista, precum cele ale
carpilor; îşi fac loc şi unele inovații, precum cazul copiilor înhumați, dacă nu
avem cumva aici, ascunsă, o sumbră amintire a sacrificiilor umane; motivul? Rata
mortalității infantile este foarte mare, iar la nivelul evului mediu, de pildă, copiii
sub 7 ani reprezintă proporții între o cincime şi o pătrime; spre comparație, la
Soporu de Câmpie ei ar reprezenta 10,6%, la Locusteni – 25,9% (corect!), dar la
Obreja (Alba) – numai 2,9%; chestiunea nu pare clarificată, deocamdată... Oricum,
obiceiul dispare în cursul veacului III.
Este greu de spus dacă în cazul necropolelor de la Soporu sau Locusteni
este vorba despre carpi colonizați forțat de romani în imperiu, în speranța de a‐i
50
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pacifica, sau despre carpi infiltrați în imperiu (în ce formulă juridică?). Carpii
sunt neamul dacic cu cea mai tardivă apariție în izvoarele antice, cunoscuți
pentru raiduri teribile împotriva Imperiului, cel din urmă datând din 381, sub
comandă hunică 51 . După această dată dispar şi din izvoare, şi din evidența
arheologică directă, fiindcă necropolele lor de incinerație nu mai sunt de găsit;
este plauzibil să fi fost dislocați de huni, la începutul veacului V, în Pannonia. În
fine, simplul fapt că ei practică alte rituri funerare decât masa geto‐dacilor aruncă
o umbră de îndoială asupra apartenenței lor la lumea dacică, ceea ce, desigur, nu
ne va împiedeca să‐i considerăm o populație înrudită, măcar pe alte considerente
arheologice, şi, până la proba contrarie – tracică. De altfel, detaliile majore ale
practicilor funerare îi clasează explicit în rândul populațiilor geto‐dacice. Ca şi
geții liberi din Muntenia, din secolele II‐III (în necropolele culturii Chilia‐
Militari), sau ca dacii liberi din nord‐vest (necropola de la Medieşul Aurit, jud.
Satu Mare), la carpi predomină ritul incinerației cu depunerea resturilor cinerare
în urnă, cu practica cunoscută, dar secundară, a depunerii resturilor cremației
direct în groapa simplă, aproape fără inventar funerar 52 .
Cimitirele de tip cerneahovian şi post cerneahovian, care se consideră că au
fost folosite şi de alte elemente etnice, în afara germanicilor, inclusiv de elemente
getice, sarmatice (sau mixte?), încetează în prima parte a veacului al V‐lea. Din
acest moment dispare şi orizontul funerar asociat, în mod normal, aşezărilor de
epocă. Fenomenul care se petrece în extracarpatic este unul absolut fără
corespondent în lumea „slavă” din teritoriile învecinate, deşi arheologii slavi
suspectează, chiar şi în cazul lor, practici funerare „discrete” 53 . În aceste teritorii
există destul de multe cimitire, deşi marea majoritatea sunt foarte mici, în jur de
10‐20 de complexe, dintre care însă foarte puține cercetate exhaustiv.
Se cunosc, în extracarpatic, peste o sută de aşezări sigure (şi nu mă refer şi
la alte câteva sute de perigheze cu rezultate incerte), din care câteva zeci bune au
făcut cel puțin obiectul unor sondaje de informare care au confirmat apartenența
respectivelor situri la ansambluri de locuire din secolele VI‐VII. La o asemenea
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masă de cunoştințe legate de aşezări, nu putem pune pe celălalt talger decât
câteva necropole, de mărimi şi valori foarte inegale.
În vestul Olteniei, la Dunăre, avem o necropolă închipuită de arheologi, în
Ostrovul Banului 54 (care este, sigur, aşezare de bordeie) şi o „necropolă” de
incinerație alcătuită din două morminte, descoperită înainte de al doilea război
mondial, la Balta Verde; din descrierile existente nu rezultă dacă sunt morminte
de incinerație „în urne”, sau „în groapă” (detaliu mai interesant decât s‐ar putea
crede), iar zona a cunoscut destule „prefaceri” în Epoca de aur pentru a nu mai
putea identifica locul. Pe scurt – nu avem nimic.
Între vestul extrem al Olteniei şi estul Munteniei, avem două morminte, şi
acelea discutabile, în aşezarea de la Dulceanca 55 (jud. Teleorman), aproximativ
sub pragul unei locuințe; personal nu cred că acele complexe sunt morminte de
incinerație, dar sunt de acord că este o situație mai ciudată; că resturile incinerate
ar fi umane sau animale – nu vom mai afla niciodată. Este însă relativ sigur că
suntem în prezența unui comportament sacrificial (aşa‐numitul sacrificiu de
fundație), care, însă, nu este un fenomen funerar. Simetric, atunci când vorbeam
despre absența necropolelor dacice de epocă clasică, am făcut abstracție de zecile
de gropi cu rămăşițe umane (cel mai adesea dezmembrate), fiindcă nu sunt un
fenomen funerar.
În zona subcarpartică de curbură, de o parte şi de alta a marii necropole de
la Sărata Monteoru, avem, cu totul, două „necropole” cu trei schelete, deci
morminte de înhumație. Ele aparțin, foarte probabil, epocii migrațiilor, sunt de
înhumație, şi, cum deja cred că a devenit foarte clar, nu se leagă de nimic,
reflectând doar trecerea unor nomazi (încercările de a atribui aceste complexe
„populației locale creştine” sunt penibile), şi aceia foarte modeşti.
Necropola de la Sărăta‐Monteoru (jud. Buzău) este, cu adevărat, un
monument arheologic excepțional, din păcate încă nepublicat, după jumătate de
veac de la cercetare. Caracterul excepțional este dat de faptul simplu că este de
zece ori mai mare decât necropolele slave mari cunoscute, respectiv în jur de 1700
de morminte de incinerație. Putem spune, în aceste condiții, că nu avem
necropole?... Da, putem. Necropola a funcționat, cel mult, vreo 90 de ani, între
aproximativ 540 şi 630, acoperind deci, la o speranță de viață care nu putea trece
mult de 30 de ani (medie), trei cicluri de existență, funcționând pentru o
comunitate între 550 şi 600 de oameni. Acesta ar fi primul lucru interesant, şi
anume că nu a fost locul de îngropăciune al unei singure comunități, aşa cum
înțelegem noi situația, ca arheologi, ci a şase sau şapte sate – sau comunități – ale
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epocii, ilustrând un început de agregare socială şi politică superioară nivelului
sugerat de izvoare, şi încă de o durată apreciabilă. Un al doilea lucru interesant,
ca să nu spun curios, este că eforturile de până acum de a găsi cele 6‐7 sate nu
s‐au fructificat deloc, element pe care va trebui să‐l reținem. În zonă există câteva
aşezări de epocă cunoscute, dar din puținul publicat, şi mai ales dintr‐un
manuscris nepublicat, deducem că au fost anterioare necropolei 56 .
De la ce distanță puteau fi aduşi morții pentru a li se aduce un ultim onor?
Cu siguranță nu mai de departe decât o zi de mers, adică vreo 20 de km... Şi
atunci – unde sunt necropolele de la Buzău până la Craiova? (vezi fig. 16 sau 32)
Apartenența necropolei de la Sărata Monteoru la lumea slavă nu este
problematică, deşi problemele nu lipsesc. S‐a remarcat, de pildă, că unele urne
(puține, e drept) au fost modelate pe roata rapidă, în bună tradiție romană; mai
mult, există alte câteva forme – din cele vreo 15 publicate – care sugerează
legături mai degrabă cu Câmpia română, decât cu mlaştinile Pripjatului. Dacă ne
amintim cele spuse mai devreme, şi anume că producția ceramică este atribuția
celor umili – nu vom avea nicio neclaritate. Prezența unei mase mari – majoritare,
în fapt – de supuşi, foarte probabil de altă origine, este pusă în evidență şi de
structura rituală a necropolei. Necropolele slave prezintă, în mod obişnuit, un
amestec de morminte de incinerație în urnă şi incinerație în groapă, dar de obicei
raportul este favorabil primelor; excepții există, dar dincolo de Niprul mijlociu, şi
nu prea face sens să ne uităm atât de departe (nu există decât extrem de puțin
lucruri – puțină ceramică şi anume tipuri de fibule care ar putea eventual proveni
de acolo). O situație similară se întâlneşte în necropolele din Bulgaria, de la
mijlocul veacului VII în sus, adică în zona unde, teoretic, a migrat comunitatea de
la Sărata; situația cea mai obişnuită este predominarea mormintelor de incinerație
în urnă. Dacă, pentru simplificare, vom considera că raportul normal este cel de
paritate, atunci la cele 270 de morminte în urnă, de la Sărata Monteoru, ar trebui
să corespundă alte 270 de morminte de incinerație în groapă. Doar că sunt... cca
1200! Avem deci 1200 de decedați care aparțineau unei populații care avea, la
origine, alt obicei funerar, respectiv incinerarea în groapă. Această populație ne‐o
putem imagina ca fiind adusă de dincolo de Niprul mijlociu (unde exista
obiceiul), dar ar fi mai firesc să credem că era populație locală, în slujba
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războinicilor slavi. Este, de altfel, singurul exemplu de agregare multi‐culturală
pe care l‐am putut pune în evidență în întreaga zonă de sud a României de astăzi,
cu suficientă claritate 57 .
Practicau deci localnicii incinerația în groapă simplă? Există puține
elemente de sprijin pentru asemenea ipoteză; cel mai important este necropola de
la Lozna, din nordul Moldovei. Ea a fost descoperită întâmplător, în timpul
cercetării unei aşezări databile în secolele VII‐VIII, observându‐se pe profilul unei
secțiuni uşoare alveolări, sub nivelul aşezării; continuâdu‐se săpătura cu atenție
sporită, s‐a constatat că erau morminte de incinerație în groapă, fiind cercetate 20
astfel de complexe (dar cimitirul fusese, cu siguranță, mai mare); aveau forma şi
dimensiunile unui lighean, cu o umplutură vag cenuşoasă. Lucru bine cunoscut,
în cele mai multe cazuri, pentru această epocă, la groapă era adusă o mică parte a
rămăşițelor rugului funerar, mai degrabă ca un gest simbolic. De aici şi
dificultatea de a repera astfel de complexe discrete; în cazul în speță, deşi
stratigrafic era clar că necropola este anterioară aşezării, vechimea ei efectivă era
o problemă; o singură aplică de bronz cordiformă a demonstrat arheologului
cronologia mai exactă a descoperirii, respectiv spre finalul veacului VI, poate
prima jumătate a veacului următor 58 . E clar, deci, că asemenea obiective, dacă
există, sunt extrem de greu de identificat, şi doar în condițiile favorizante ale unei
săpături sistematice proiectată în acel loc din cu totul alte motive.
Situația nu se schimbă semnificativ nici în veacurile următoare. Se cunosc
necropole gepide (cu elemente avare, eventual şi „autohtone”) în Transilvania,
apoi necropole slave timpurii (începând cu sfârşitul secolului al VII‐lea), tot acolo,
şi deja avem mai multe, fiind suficient să exemplificăm cu necropola 2 de la
Bratei (sec. VIII), cu cea de la Ocna Sibiului (sec. IX‐X), sau cu necropola tumulară
de la Nuşfalău (final de sec. VII?) 59 . La exteriorul Carpaților, singurele necropole
clare sunt cele care se pot atribui bulgarilor turcici, sau, pentru exactitudine,
supuşilor acestora, începând cu finalul veacului VII; necropolele bulgăreşti sunt
mixte, sau, în limbajul arheologic, birituale, respectiv au şi morminte de
incinerație, şi morminte de înhumație, doar aceastea din urmă fiind specifice
nomazilor turanici; astfel de situri se găsesc pe malul Dunării – mai exact pe
primele terase neinundabile, deasupra luncii (Izvoru, Sultana, Obârşia Nouă),
doar în ultimii ani fiind reperate mai multe asemenea obiective, în special în
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județele Călăraşi şi Ialomița, iar unul dintre ele, foarte mare, necropola de la
Platoneşti, a fost complet cercetată în ultimul deceniu 60 .
În interior, însă, acolo unde cunoaştem grosul aşezărilor culturii Dridu,
inclusiv aşezarea eponimă, nu există nicio necropolă, nici mare, nici mică. Vorbim
despre secole de evoluție a societății umane: VIII, IX, X, XI, XII,...
... Se vorbeşte, cu entuziasm şi insistență, inclusiv între istorici profesionişti,
despre „poporul român, născut creştin”... Poate. Dar despre copilăria lui nu ştim
mare lucru...

6.6. Moneda în societatea slavă timpurie
Printre alte lucruri care se spun, sau pur şi simplu se ştiu, ar fi şi pretinsa
opoziție între barbari şi moneda de bronz. Unul dintre argumentele considerate
infailibile, în favoarea „continuității”, ar fi persistența „circulației monetare”,
după părăsirea provinciei traiane de către administrația şi armata imperială, cu
referire mai ales la moneda de bronz, divizionară. Vom vedea imediat că
infailibilul argument nu este decât una dintre numeroasele prejudecăți de
minimă rezistență, care ar trebui să ne scutească de a gândi prea mult.
Fără a intra aici în subtilități ale finanțelor, se poate spune că moneda
defineşte societăți aflate dincoace de pragul civilizației, fiindcă oferă „pieței” un
substitut şi un echivalent al tuturor bunurilor, uşurând orice tranzacție. Ea
reprezintă, pentru emitent, şi un atribut al suveranității, şi un mijloc concret de
exprimare a suveranității; sau mai degrabă invers... Valoarea nominală a unei
monede, „garantate de stat”, a fost rareori respectată, fiindcă, veşnic, trezoreriile
aveau de făcut față unor plăți mai mari decât posibilitățile, fiindcă şefii de stat
aveau tot timpul de purtat un război neplanificat; soluția curentă era diminuarea
discretă a greutății standard, sau a compoziției originare a metalului, existând o
enciclopedie (încă nescrisă) a falsurilor... oficiale. Ca urmare, valoarea nominală a
unei monede putea fi respectată, în cel mai bun caz, pe teritoriul statului emitent,
prin chiar forța coercitivă a statului, dar nu şi în afara granițelor. Aici ea mai avea
doar valoarea intrinsecă a metalului conținut, respectiv aur, argint sau bronz, cât
era, putând fi convertit în podoabe şi diverse obiecte utilitare. Funcție de raritatea
metalului respectiv, într‐un teritoriu oarecare, valoarea unitară a unei monede
putea fi mai mică sau mai mare decât valoarea nominală, fiind obiect de
negociere.
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Pentru o scurtă sinteză a problemelor funerare în extracarpatic, pentru sec. VIII‐X: Luca,
Măndescu 2001. Necropola de la Platoneşti nu este publicată.
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Pentru a putea vorbi despre „circulație monetară”, ar trebui, mai întâi, ca
într‐un teritoriu oarecare să existe o masă monetară suficientă pentru a
reprezenta echivalentul de bunuri şi servicii care ar putea fi scoase la vânzare; or,
„densitatea” monedelor, în teritoriile de la nord de Dunăre, pentru secolul VI 61 ,
de pildă, adică una‐două monede pentru fiecare an (ca o aproximare suficient de
fină), indică limpede că nu suntem într‐o asemenea situație, utilizarea
conceptului de „circulație monetară” fiind un abuz intelectual, ca să nu spun un
fals... oficial. Valoarea de întrebuințare a monedelor nu mai era, deci, una de
„schimb”, deci monetară, ci reprezenta, pur şi simplu, un mic lingou de metal la
purtător. Metalele monetare erau relativ rare şi aveau căutare doar pentru că
reprezentau materia primă pentru podoabele şefilor de toate rangurile. Acest
lucru era valabil inclusiv pentru bronzuri, despre care s‐a spus insistent că aveau
căutare numai la „romanici”, din... obişnuință. Ca şi cum romanicii ar fi avut o
piață financiară, deci o întrebuințare monetară...
Mitul autohtonului numismat, fin cunoscător al monedei divizionare
romane, adică a mărunțişului, folosit, cică, în tranzacții modeste, este legat, prin
opoziție, de faptul bine cunoscut de istorici al stipendiilor în metal prețios, plătite
de romani populațiilor de la frontiere, sub pretextul serviciilor militare prestate;
cu vremea, aceste stipendii au ajuns să răsplătească mai degrabă huzurul, adică
vecinii erau plătiți să nu lupte, „pensia” asigurându‐le şefilor barbari minimul de
subzistență şi prestanță, care să le îmblânzească înnăscuta rapacitate. Aceste
subvenții s‐au plătit în monedă de aur, până în veacul VI, apoi în argint, din
veacul VII în sus. Schema clasică propusă de istorici era că „barbarii” foloseau
moneda de metal prețios, iar „autohtonii” – pe cea de bronz.
În ceea ce priveşte moneda de aur, cât şi piesele de podoabă din aur, avem
o reprezentare mult mai bună în prima jumătate a veacului V, decât apoi,
ilustrând tributul plătit de romani hunilor şi aliaților lor din zonă, rămăşițe ale
ostrogoților de odinioară. Moneda de aur, reprezentând subvenții romane către
elementele politice dominante de la granițe, este suficient de puțină, în veacul al
VI‐lea, în bazinul Dunării Inferioare, pentru a nu avea un obiect de discuție, la
nivelul unei sinteze de popularizare. Un singur lucru ar fi de spus: în Muntenia,
acolo unde am aştepta marile confederații slave care s‐au luptat cu romanii, există
cele mai puține descoperiri de monedă de aur, ceea ce semnifică, simplu, că în
viziunea politică bizantină importanța strategică a Munteniei era inferioară
Moldovei sau Transilvaniei.
O situație ceva mai interesantă se iveşte la nivelul distribuției monedei de
bronz, pentru aceeaşi epocă. Invazia hunică a fost plină de consecințe, una dintre
61

Pentru o prezentare generală a perioadei din punct de vedere numismatic v. Oberländer‐
Târnoveanu 2002. Mai accesibil, probabil, Curta 2006, 147‐159, sau Teodor E. 2001, 241‐245.
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ele fiind întreruperea circulației monetare, inclusiv în zone tradițional aflate sub
control roman, la nord de Dunăre, precum Sucidava sau Drobeta. Pentru
societatea romană, oprirea afluxului monetar, pentru o perioadă mai lungă, are
semnificația limpede a pierderii controlului, a părăsirii garnizoanelor, fiindcă
armata era plătită în solidi (monedă de aur). Situația de extrateritorialitate, pentru
enclavele romane de la nord de Dunăre, s‐a păstrat până în primii ani ai veacului
al VI‐lea, după 507 cifrele statistice ajungând similare cu cele din provinciile sud‐
dunărene. Prezența armatei romane în garnizoanele nord‐dunărene, de‐a lungul
veacului VI, reprezintă o constantă, un factor de influență (deşi, am văzut, pe
ceramică, nu o influență semnificativă). Şi aici, însă, în ciuda unei frecvențe bune,
structura pe monetării, cu predominarea emisiunilor de Constantinopole, reflectă
mai degrabă plăți ale statului, către armată, şi în mult mai mică măsură
operațiuni comerciale propriu‐zise.
Dacă în câteva locații din sudul Olteniei fluxul monetar (reprezentând
graficul de frecvență anuală, graficul de prezență a diferitelor monetării romane)
este similar situației din Imperiu, în Muntenia, din contră, fluxul monetar
demonstrează, şi prin frecvență (foarte mică), şi prin distribuție de flux, că ne
aflăm în barbaricum. Fluxurile monetare nu mai sunt cele stabilite de numismați,
pentru provinciile de la sud (Moesia Secunda, în primul rând), ci prezintă
întreruperi sau creşteri care reflectă propriul grafic, în directă dependență de
evenimente militare, şi mai puțin de fluctuațiile proprii ale Imperiului. Moneda
de bronz reintră în Muntenia spre sfârşitul domniei lui Anastasius, continuând,
într‐un progres lent, pe parcursul domniilor lui Iustin şi Iustinian. Vârful de
monedă de bronz se înregistrează pentru anii 532‐537, ceea ce sugerează, pe de o
parte, că luptele purtate de generalul Chilbudios nu se desfăşoară pe teritoriul
Munteniei, respectivele episoade (530‐533) fiind de împins către Moldova, sau în
extremitatea răsăriteană a Munteniei. Primul hiat semnificativ se întregistrează
între 545‐553, perioadă pentru care, deci, încetează pătrunderea de monedă. Nu
este doar momentul la care, după opinia multor istorici, are loc prima implantare
slavă în teritoriu, dar şi efectul, probabil, al politicii de izolare a Munteniei (adică
a barbarilor de acolo), prin fortificarea graniței, rezultat al noii politici a lui
Iustinian. Absența monedei – alături de care ar trebui să presupunem absența
importurilor, în general – trebuie să se fi reflectat, în societatea locală, drept un
moment de criză, care va pregăti marile invazii de mai târziu; când spunem criză
nu ne gândim la o penurie alimentară, fiindcă barbarii nu trăiau din venituri
câştigate din imperiu, ci o criză a bunurilor cu valoare de prestigiu, ceea ce,
pentru o societate ierarhizată în primul rând pe asemenea criterii, poate fi o
problemă mai mare decât s‐ar putea crede (ce fel de conducători sunt aceia care
nu‐şi pot asigura prestigiul?). Dacă vorbim despre invazii, trebuie să spun că este
foarte curios că evidența numismatică nu reflectă marea invazie sclavină din anii
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550‐551, aceea în timpul căreia se înregistrează şi prima iernare a slavilor la sud
de Dunăre. Din această situație nu ar putea rezulta decât două posibile
interpretări: fie acei slavi au rămas la sud de Dunăre (fiindcă rezultatul jafurilor
sud‐dunărene nu se reflectă deloc în structura descoperirilor din Muntenia), fie
acei slavi nu au avut nici ca punct de plecare, deci nici ca punct de sosire, câmpia
de la Dunărea de Jos.
O nouă întrerupere a pătrunderii monedei este datorată marii invazii
cutrigure (558/559), însă de această dată fenomenul este în mult mai mare măsură
explicabil, deoarece bazele de plecare, şi de întoarcere, ale nomazilor, erau
departe de gurile Dunării, spre răsărit. Şocul cutrigur este recepționat în plin, cu
un nou hiat, care avea să dureze câțiva ani. Situația ar trebui să dea de gândit, cu
atât mai mult cu cât şi cifrele pentru Oltenia sunt considerabil mai mici decât cele
normale, până către 566. Invazia cutrigură este cel mai semnificativ dezastru pe
care l‐a suferit Scythia Minor (Dobrogea), într‐un singur an, iar distrugerile sunt
bine documentate arheologic. Nu există informații asupra unor acțiuni cutrigure
şi în amontele fluviului, dar indicii monetari scăzuți sau nuli din Muntenia şi
Oltenia sugerează că prăpădul a lovit nediferențiat, şi barbari şi romani.
Că asemenea pauze în alimentarea cu monedă s‐ar putea pune pe seama
unor dezastre locale, şi nu a unor conjuncturi nefavorabile în relația cu Imperiul,
o sugerează situația din anii 578‐581, perioadă care începe cu acțiunea de
represalii avare în Câmpia Română (578/579). Sinonimia celor două situații, de la
558/559 şi 578/579, sugerează ca posibilitate de luat în considerație şi ipoteza ca
invazia cutrigură să fi lovit, la fel de sever, şi Muntenia, nu numai Dobrogea.
Aceste două episoade majore, la care se adaugă marile campanii romane la nord
de fluviu, după 593, sunt premizele unui deficit demografic, sesizabil pe scăderile
de capacitate ale recipientelor ceramice, pentru finalul culturii Ipoteşti‐Cândeşti,
dar şi împuținarea complexelor de locuire din aceeaşi perioadă.
De la acest moment în sus, monedele de bronz pătrund în Muntenia mai
degrabă sporadic, până în jur de 613/614, an în care, spuneam mai devreme,
sucombă ultimele redute bizantine din zonă. De această dată procesul loveşte
toată peninsula Balcanică, marcând colapsul financiar al Imperiului, şi tocmai de
accea graficul intrării de monedă este mai greu de folosit în scopul reconstituirii
marilor evenimente de la Dunărea de Jos.
Unul dintre cele mai curioase aspecte ale distribuției monedelor de bronz
în Muntenia este completa separație între zona din care s‐au recuperat monede
izolate (care coincide cu cea a aşezărilor) şi zona unde au fost găsite cele 4 tezaure
monetare (vezi fig. 32, p. 175). Unul dintre acestea (Gropeni) se încheie cu
monedă din 578 şi este martorul expediției avare de pedeapsă, de care vorbeam
mai sus. Celelalte trei, de la Unirea, Ulmeni (tezaur incert, presupus) şi Troianul,
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se încheie toate cu monede din ultimii ani ai secolului şi sunt cu siguranță
ascunse în momentele de cumpănă create prin repetatele expediții nord‐dunărene
ale romanilor. Ei bine – toate acestea se găsesc aproape în banda luncii Dunării,
adică într‐o zonă în care nu se găsesc aşezări; Ulmeni se află dincolo de gurile
Argeşului, într‐o zonă cu siguranță greu accesibilă, iar aşezările de la vest de
Argeş aproape sigur nu sunt contemporane evenimentelor (un semn de întrebare
avem, totuşi, pentru Şuvița Hotarului). Aşezarea de la Vadu Anei, cea mai
răsăriteană din Muntenia, este şi ea posterioară evenimentelor, deci nu se afla
acolo când s‐au îngropat tezaurele de monedă de bronz. Troianul se poziționează
cel mai adânc în interior, dar şi acesta este exterior liniei aşezărilor cunoscute; şi
aici ar putea fi în discuție, cronologic, o aşezare identificată recent în oraşul
Alexandria (nepublicată), dar şi aceea pare ulterioară războaielor din ultimul
deceniu al veacului VI. Privind harta, am putea vorbi chiar despre o exclusivitate
a zonei aşezărilor şi a zonei tezaurelor. Evident, un tezaur nu se ascunde într‐o
aşezare (în principiu); dar cât de departe se ascunde??...
O altă problemă sesizată de numismați a fost necongruența distribuției
monedelor izolate, prin comparație cu monedele din tezaure. Dacă monedele
izolate reflectă alt mod de compunere decât descoperirile similare de la sud de
Dunăre, structura tezaurelor sugerează, din contră, că ele au fost constituite la
sud de fluviu, ajungând pe malul nordic, cel mai probabil, prin jaf. Tezaurul de la
Troianul, compus din multe monede divizionare foarte mici, unele foarte vechi
(au sute de ani...), practic fără altă valoare decât cea... numismatică, nu putea fi
constituit decât de un bun cunoscător al sistemului metrologic roman, dar şi al
istoriei sale. Nord‐dunărenii nu ar fi putut avea asemenea cunoştințe, iar
jefuitorul clar nu a înțeles că a luat o colecție, poate prețioasă documentar, dar nu
o avere...
E drept, şi am mai spus, aceste tezaure de monedă de bronz au valoare
totală foarte mică, şi nu reflectă decât într‐o măsură foarte palidă
incomensurabilele prăzi pe care slavii le‐ar fi făcut în Imperiu. Pe de altă parte,
exclusivitatea lor teritorială, precum şi proximitatea lor cu Dunărea Inferioară,
dau parcă o mult mai bună aproximare a descrierii lui Procopius, a slavilor
locuind aproape de fluviu, acolo unde îi căutau şi raidurile romane de o noapte,
relatate de Theophylact Simocatta, două generații mai târziu. Neîndoielnic,
undeva pe aproape ar fi trebuit să se găsească şi colibele amărâte. Dacă nu au fost
găsite până acum, nu putem concluziona decât că şi ele reprezintă un fenomen
arheologic discret, sau, ca să o spunem pe şleau, aceşti slavi locuiau în corturi, nu în
bordeie.
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Fig. 32. Detaliu mărit al hărții de la fig. 16, pentru comparația distribuției aşezărilor şi
a tezaurelor monetare; din zona Bucureştiului – doar câteva situri importante.

6.7. Încheieri arheologice şi deschideri istorice
Analiza habitațională relevă un larg areal, în centrul şi estul Europei, unde
apar, în a doua parte a veacului V, locuințe de tip bordei dotate cu cuptoare (de
piatră sau de lut). Această modificare majoră a comportamentului de amenajare a
locuirii a fost explicată, tradițional, prin migrația slavilor. Nimic nu ne poate
împiedeca însă să nu remarcăm că acelaşi areal este definit de geografi drept zona
de climă continentală, cu veri calde şi uscate, dar cu ierni aprige. Există indicii –
încă insuficient de explicite – că Europa trecea printr‐un proces accentuat de
răcire, care acoperă o bună partea a evului mediu timpuriu (până prin veacul X),
care‐şi mai merită, încă o dată, renumele de veac întunecat. Or, locuințele‐bordei
prevăzute cu cuptor par să răspundă cel mai bine acestei clime aspre şi
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contrastante. Şocul termic negativ avea să se încheie la trecerea dintre milenii,
secolul XI fiind considerat de „optim climateric”, adică o temperatură medie mai
mare decât cea măsurată în sec. XX.
În ce măsură modificarea amenajărilor de locuințe este rezultatul unui nou
context cultural, sau unui nou context climateric, este greu de răspuns acum. Cert
este un singur lucru, şi anume acela că fenomenul nu poate fi pus exclusiv pe
seama migrațiilor, respectiv al expansiunii unui nucleu proto‐slav, pentru
simplul motiv că ar trebui să presupunem un progres demografic fără precedent,
practic imposibil pentru rasa umană, mai ales în condiții istorice dintre cele mai
adverse, cu numeroase războaie; e împotriva firii, dar şi a experienței istorice, să
presupunem un asemenea progres demografic în condițiile războiului endemic.
Pe aproximativ acelaşi areal se generalizează, în cursul veacului al VI‐lea, o
ceramică lucrată cu mâna, prost modelată şi arsă, cunoscută fie sub numele de
„ceramică tip Praga” (mai ales în vestul zonei amintite), fie „tip Korceak” (cu
variante nominale, mai ales în zona orientală a perimetrului). În interiorul zonei
bordeielor cu cuptor există însă tradiții ceramice, precum cea din Germania
răsăriteană (Sukow), care nu au nicio relație morfologică cu ceramica tip Praga,
fiind mult mai asemănătoare, de pildă, cu tradiția culturii Penkovka, sau cu mai
vechile culturi Cerneahov (din zona Mării Negre) şi Przeworsk (de pe Vistula), cu
tradițiile scandinave sau baltice 62 . Alte specii ceramice sunt, prin natura lor, cert
non‐slave, precum ceramica lucrată la roata rapidă, cunoscută în extracarpatic ca
tradiție romanică, iar în interiorul arcului carpatic, drept tradiție gepidică (de
unde au învățat germanicii să lucreze la roata rapidă – este altă discuție, care nu
are relevanță în acest context). Explicația care s‐a încercat, de a aduce aceste
produse de peste Dunăre, prin import, nu rezistă analizei, trebuind să accedem la
concluzia că este producție locală, organizată de corpus‐uri social‐politice locale.
Analiza detaliată a ceramicii modelate cu mâna, în arealul respectiv,
surprinde suficiente elemente de particularitate locală, care exclud existența unui
singur nucleu recent (nu mai vechi de un secol). Unele particularități statistice ale
formelor din Ucraina de nord, precum prezența piciorului, elimină această zonă ca
potențial teritoriu originar, fiindcă această particularitate lipseşte în Polonia şi în
toate celelalte teritorii occidentale. Bucovina, la rândul ei, care are bune analogii
cu toate celelalte teritorii slave, are o diversitate morfologică şi tehnologică cu
mult superioară celorlalte teritorii de referință, excluzându‐se astfel ca pretendent
la Homeland, fiindcă ar fi fost imposibil să distribuie, în unele direcții – unele
62

Şcoala poloneză de la Poznan, spre deosebire de cea de la Cracovia, este adepta unui punct
de vedere autohtonist, afirmând, în esență, că ceramica vest‐poloneză de sec. VI‐VI este
produsul unei continuități culturale (comunități germano‐celtice străvechi), ei fiind
„slavizați” (detalii la Barford 2001, 41), cu referire, însă, la cultura Przeworsk.
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caracteristici, iar în alte direcții – alte caracteristici; Bucovina, în schimb, pare cel
mai bun exemplu al diversității epocii, fiind un teritoriu de tranziție, de contacte
culturale multiple, fiind, eventual, un produs de aculturație, la limită – al
migrațiilor, dar fiind astfel exclusă de la condiția de tărâm originar. Caracterul de
zonă de interferență culturală nu este însă unul nou pentru Bucovina, fiind chiar
produsul poziției sale geostrategice.
Existența unor imperii nomade la Dunărea mijlocie, unul în prima jumătate
a veacului V, respectiv confederația hunică, altul din ultima treime a veacului VI,
respectiv confederația avarilor, implică neîndoielnic mari mişcări de populație, în
special masculină, dând substanță „epocii migrațiilor”. Tocmai existența acestor
imperii pune sub semnul întrebării posibilitatea unor „migrații” independente,
ale unor populații cu potențial militar propriu discutabil. Astfel de mişcări se pot
intui, totuşi, în momentele de criză ale imperiilor nomade, cum a fost prăbuşirea
statului hunic, după 454, războaiele civile din imperiul avaric din jurul anului
630, pătrunderea bulgarilor, în jur de 680, sau prăbuşirea imperiului avaric, după
anul 800. Aceste momente pot fi însă răspunzătoare de redistribuiri ale masei de
populație slavă, fără a afecta major procesul de formare a etnicului slav primitiv.
Analiza ceramicii considerate slave recomandă mai degrabă procese evolutive
locale, decât migrații.
Fibulele demonstrează, din contră, conexiuni la mare distanță, care însă nu
ilustrează migrații (conexiunile acestea se realizează pe toate direcțiile!), ci
întinsele relații sociale şi politice ale puternicilor acelor zile, în Barbaricum. Foarte
interesant, dar principalele areale de producție şi distribuție ale acestor piese
semnificative se află în afara zonelor suspectate inițial a fi patria originară a
slavilor; astfel de piese se întâlnesc în toate teritoriile considerate a face parte din
zona de geneză (să spunem secundară, în cazul în care patria originară ar exista) a
neamurilor slave, însă densitatea lor este mult inferioară centrelor de la Marea
Baltică, Peninsula Crimeea sau Extracarpatic, teritorii de mai veche dominație a
goților; având în vedere prezența unor elemente gotice, de‐a lungul veacului VI,
în celelalte zone de producție, ar trebui poate să ne întrebăm dacă ele nu
subzistau, într‐o formă sau alta, şi în teritoriile de pe exteriorul Carpaților
Răsăriteni şi Meridionali. Evident, ar mai trebui să ne întrebăm ce rol au jucat ele,
mai ales la nivelul producției, în generarea fibulelor „slave”, despre care deja am
mai spus că nu sunt decât tipuri derivate din modele germanice anterioare.
Dacă ar fi să definim cumva zona Dunării de Jos, aceea în care sursele
antice şi cercetătorii moderni vedeau mulți sclavini războinici, ar trebui să o
definim, arheologic, drept deşertul scitic. La est de situl de la Brăneşti‐Vadu Anei,
aflat la 12 km est de Bucureşti, pe Autostrada Soarelui, nu mai există nimic, cu
excepția a două tezaure monetare de bronz, în apropierea Dunării. Nimic, adică
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nicio necropolă, niciun bordei, nici măcar o fibulă rătăcită. Este vorba despre vreo
12000 km2 sau trei județe ale României de astăzi (Călăraşi, Ialomița, Brăila), adică
mai mult decât noul stat european Kossovo. Sudul Moldovei nu a fost niciodată
controlat corespunzător, însă deşertul scitic pare a caracteriza şi județul Galați.
Situația de pe Dunărea maritimă, astăzi aparținând Ucrainei, este absolut clară, în
sensul că nu există situri arheologice alocate veacului al VI‐lea 63 . Este limpede că avem
teritorii improprii unei locuiri de durată, stabile, pe tot segmentul dunărean aflat
în aval de râul Argeş, zone care au făcut obiectul unui culoar strategic pentru toate
armatele epocii, şi că tot ce raportau iscoadele bizantine nu se putea referi decât
la improvizații de campanie, şi nu la aşezări de tipul celor cunoscute în interiorul
Munteniei, în Bucovina, Ucraina nordică, Polonia, etc.
Dacă ar fi să definim zonele periferice deşertului scitic, cea mai bună
descriere a lor ar fi termenul exclusivism. În arealele periferice „golului” se
întâmplă lucruri cel puțin ciudate: avem, pe de o parte, multe aşezări fără
cimitire, apoi, separat, o mare necropolă fără aşezări; zona în care au fost găsite
monede izolate de bronz – care corespunde aşezărilor cunoscute – este separată
de zonele proxime Dunării, unde s‐au găsit aproape numai tezaure de monedă de
bronz, dar nu şi monedă izolată (sau, oricum, foarte puțină, fără a exclude
posibilitatea de a proveni din tezaure risipite).
O definiție secundară ar muta accentul pe – culmea – ambiguitate.
Întâlnim, pe acelaşi teritoriu, ceramică de bună tradiție romană, dar şi ceramică
cât se poate de barbară; avem şi simboluri creştine indiscutabile, precum
cruciulițele de bronz, tiparele în care se turnau acestea, vase de cult cu simbolul
crucii, dar şi vase marcate cu crucea gamată (sau zvastica), un însemn tipic al
credințelor nomade, solare, fără nicio legătură cu creştinismul, uneori în una şi
aceeaşi aşezare 64 . Mai departe, şefii acestor comunități purtau, cu mândrie, când
fibule „slave”, când fibule „romano‐bizantine”; dacă difuziunea fibulelor „slave”
reflectă procesul de cristalizare a unei noi conştiințe comunitare, deci unei noi
identități etnice, ne putem întreba, justificat, ce simbolistică era anexată fibulelor
romano‐bizantine, mai ales că procesele sunt contemporane şi paralele, în acelaşi
spațiu geografic, pentru cel puțin o jumătate de veac.
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Musteață 2005, 34.
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Caracterul nomad al zvasticilor apărute pe ceramica de la Dunărea de Jos a fost zdruncinat
de analize recente; este posibil ca ele să mărturisească o anume etapă (timpurie) de
pătrundere a simbolismului creştin (Teodor, Stanciu 2009).
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Fig. 33. Europa est‐centrală în jurul anului 350.
Cu majuscule – populații documentate istoric. Cu minuscule cursive – culturi arheologice.

Revenind la problematica strictă a apariției slavilor, elementul decisiv nu
este unul arheologic sau lingvistic, ci unul statistic şi demografic. În istoria
umanității nu se cunoaşte un progres demografic natural mai mare de 16‰. Dacă
acest lucru s‐ar întâmpla sistematic, de‐a lungul unui secol, populația s‐ar
multiplica de peste patru ori. Acest fel de creştere nu este însă cunoscut în istoria
umanității, fiindcă fenomenul este întrerupt de perioade de război, de secetă şi
alte cataclisme. Ar fi cu totul nerezonabil să ne imaginăm că o populație de la
sfârşitul antichității ar putea obține un spor natural mai mare decât dublu, de‐a
lungul unui secol, fiindcă numai un scor de peste 30‰ ar putea explica o
asemenea expansiune. În aceste condiții, căutarea patriei originare într‐un
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perimetru cultural de mărimea Bucovinei, sau a satelor de pe malurile
Pripjatului, din Nordul Ucrainei, este o întreprindere imposibilă, statistic
vorbind. Zona de expansiune a slavilor, până spre sfârşitul veacului al VI‐lea, este
de 15‐20 de ori mai mare decât perimetrul suspectat a fi rezervorul uman inițial.
De aceea, populațiile proto‐slave (care ar fi constituit masa pur biologică a
„organismului” etnic de mai târziu) ar trebui căutate într‐un context habitațional
mult mai semnificativ, aşa cum nu a fost, în zonă, decât complexul cultural
Cerneahov, care s‐a întins pe jumătate din Ucraina de astăzi, Basarabia şi
jumătate din România zilelor noastre. Acest fenomen arheologic, numit cultura
Cerneahov (sau Cerneahov‐Sântana de Mureş; vezi fig. 33) 65 , defineşte
populațiile care au alcătuit imperiul gotic de la Marea Neagră. În afara
elementelor germanice dominante, nou apărute în zonă, la finalul veacului al II‐
lea, eventual al elementelor germanice mai vechi, asociate (taifalii, din Polonia de
sud‐est), imperiul a fost constituit pe baze demografice locale, compuse din
sarmați, carpi, şi eventual elemente getice minoritare, aşezate din vechime în
apropierea țărmurilor Mării Negre. Am mai putea adăuga, cu titlu ipotetic,
prezența unor elemente baltice, aduse sau atrase de noii stăpâni goți, însă
prezența acestor elemente în perimetrul cerneahovian ar trebui mai întâi
demonstrată; nu este însă deloc simplu, fiindcă noua cultură materială, formată
în Imperiul gotic, este de o remarcabilă unitate, lăsând puține posibilități – legate
mai ales de practicile funerare – de a identifica elementele etnice inițiale.
Aceasta este singura masă umană eligibilă pentru a constitui, mai târziu,
etnia primitivă slavă. Redistribuția în spațiu a acestei mase umane este legată de
invazia hunilor, 376, care a spulberat confederația gotică. Ostrogoții au opus
rezistență, dar au fost înfrânți şi supuşi, spărgându‐se în mai multe nuclee, cu
istorie ulterioară foarte diferită; vizigoții au plecat, în masă, în Imperiul roman. A
rămas probabil pe teritoriu o mare parte a populației (cultura Cerneahov are o
densitate umană remarcabilă), dislocată, cel puțin parțial, de plecarea hunilor în
Câmpia Pannonică, în 410‐420. Acolo, între Dunăre şi Tisa mijlociu‐inferioară, a
fuzionat probabil cu altă populație sarmatică (iazigii), prezentă în zonă încă de pe
vremea lui Decebal. În zona nordică, pe Tisa mijlociu‐superioară, exista deja în
zonă o populație care ar putea fi eventual arondată noțiunii de „daci liberi”, în
amestec cu populații germanice, precum vandalii. Cu alte cuvinte, structura
inițială a imperiului cerneahovian semăna destul de bine cu structura noului
imperiu hunic, inclusiv în noua locație din Ungaria de est, populații transferate şi
dincolo de Dunărea mijlocie, în vechea provincie romană Pannonia. Războiul
civil care pune capăt confederației hunice a fost, neîndoielnic, un alt moment de
65

Şi nu Sântana de Mureş‐Cerneahov, cum apare sistematic în literatura arheologică românească,
datorită precedenței cronologice a necropolei din Ucraina, față de cea din Ardeal.
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dislocare demografică, dacă nu ar fi să ne gândim decât că valea Tisei devine
posesiune gepidică, forțând exodul vechilor locatari (care dispar din
documentația arheologică).
Ce limbă vorbea această populație care
tot schimbă stăpânii, şi care la origine este un
amestec sarmato‐tracic, este peste puterile
arheologiei de a preciza. Trebuie să remarcăm
însă că sarmații, una dintre opțiunile preferate
pentru calitatea de populație proto‐slavă,
practicau ritul funerar al înhumației, derivația
sarmatic > proto‐slav nefiind dintre cele mai
facile, decât dacă am admite un intermediar,
precum carpii. Riturile funerare sunt printre
cele mai conservatoare acte sociale; ele se
schimbă, foarte rar, dar se schimbă, iar uneori
chiar subit. Iar secolul V este caracterizabil, la
nivel aproape continental, drept o perioadă a
schimbărilor de orizont funerar, semnul sigur
al seismelor sociale; dacă schimbarea culturală
din jumătatea de est a continentului a fost
pusă pe seama expansiunii slave, schimbările
radicale din orizontul funerar germanic, din
jumătatea vestică a continentului, sunt astăzi
explicate prin mecanisme ceva mai subtile,
ținând de redefinirea germanilor față de ei înşişi
şi față de lume 66 .
Chiar dacă ar putea să pară un ocol
obositor şi fără sens, înțelegerea mecanismului
Fig. 34. La Dame de Grez‐
modificărilor din orizonturile funerare
Doiceau – sau puterea de seducție
a aristocrației.
occidentale poate fi utilă pentru reinter‐
pretarea unor realități est‐europene. Ei bine,
dacă germanii au apărut în „istorie” (= surse scrise) în umbra romanilor, dominați
şi fascinați de marea civilizație mediteraneană, pe care au servit‐o, cel mai adesea,
ca brațul înarmat din afară, apoi şi din lăuntru, la jumătatea veacului V, o dată cu
disoluția structurilor administrative imperiale din vest, triburile germanice s‐au
trezit, dintr‐o dată, fără stăpân, mai mult, stăpâne pe o mare parte a lumii vechi.
Asemenea treceri, metamorfoze statutare, sunt marcate totdeauna pe tărâm
simbolic, iar pentru a înțelege mai uşor fenomenul ar fi suficient să ne gândim ce
66
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înseamnă în viața unui om „majoratul”, marcat, mai ales în societățile
tradiționale, de schimbări vizibile ale îmbrăcăminții şi obiectelor definitorii
(portul armelor sau al pantalonilor lungi, de exemplu). Orizontul funerar
germanic se schimbă atât de mult (de pildă orientarea mormintelor, din nord‐
sud, devine vest‐est, greşit legată exclusiv de trecerea la creştinism 67 ), încât, dacă
nu am fi avertizați de izvoarele literare că avem aproximativ aceleaşi populații
precum cele ale veacului IV, şi dacă, de exemplu, am constata aceleaşi schimbări
pentru neolitic sau epoca bronzului, am putea crede că sunt cu totul alte populații 68 .
Acest am putea să credem este un fapt de reținut.
Dar oricare trecere, sau schimbare majoră de statut, inclusiv una negativă,
poate să fie şi chiar este marcată ritual. Să ne aducem aminte că înhumația a
caracterizat neamurile nomade, care va să zică războinice, cu statutul social cel mai
înalt, în limbajul vremii (noi suntem tentați să confundăm nomadismul istoric cu
cel contemporan nouă, aflat aproape în afara societății), sau neamuri germane
extrem de războinice şi renumite, precum ostrogoții. Or, sarmații dispar întâi ca
nume (aproximativ în acelaşi timp cu carpii, deşi citări mai apar şi post 381),
statutul lor de războinici păleşte, în fața noilor stăpâni huni, iar lunga conviețuire
cu populații de origine tracică poate produce, finalmente, absorbția lor culturală,
marcată inclusiv prin abandonarea practicilor funerare tradiționale. Desigur, un
asemenea proces nu putea avea loc fără contaminări, inclusiv lingvistice...
Cert este că în rândul vechilor convivi tracici (fie ei geți, daci sau carpi) ai
sarmaților găsim ambele variante rituale funerare cunoscute în lumea slavilor,
respectiv incinerarea cu depunerea rămăşițelor în urnă, sau direct într‐o groapă
simplă, în această ordine statistică. Putem spune că între practicile funerare ale
traco‐geților şi ale slavilor primitivi nu găsim diferențe semnificative; şi la unii, şi
la ceilalți, apar şi morminte tumulare, atribuite aristocrației.
Revenind, nu este exclus ca sarmații, atât cei răsăriteni (roxolanii), cât şi cei
occidentali (iazigii) să fi fost asimilați de geto‐daco‐carpi (nu prea ştim cum să le
spunem, că numai liberi nu erau...), adoptând traiul stabil, economia agrară şi
incinerația; dar ceilalți ce vor fi luat? Fiindcă trebuie să fi luat ceva...
Supraviețuirea fizică a urmaşilor sarmaților este un lucru pe care nu îl putem
demonstra nemijlocit (decât, poate, într‐un viitor nu foarte îndepărtat, cu ajutorul
geneticii), în aceeaşi logică aplicată dacilor: un popor mare nu poate pieri, pur şi
simplu; i se poate pierde doar urma, îmbrăcând o altă identitate. Trebuie să
presupunem că şi sarmații au avut un rol la naşterea Europei medievale, cel puțin
67

Vezi cazul necropolei merovingiene de la Grez‐Doiceau, cu orientări diferite
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pentru motivul că lingviştii ne asigură că limbile din grupa persană au jucat un
rol notabil la formarea limbilor slave (pentru limba română problema nu pare
studiată); fără alte ocoluri, singura populație înrudită cu vorbitorii persanei, în
această zonă a lumii, sunt sarmații.
Dacă este aşa, iar sarmații pot fi considerați nişte supraviețuitori, doar în
baza unui argument lingvistic, ce ne împiedică să credem acelaşi lucru, în baza
cel puțin la fel de fermă a unor obiceiuri funerare cvasi‐identice? Altfel, vom
continua să ne îmbătăm cu apă sălcie, întrebând retoric murit‐au dacii?... Niet!...
Şi sarmații, şi dacii, la ora aceasta târzie a antichității, modelau ceramica
manual (ceramica lucrată la roată fiind preluată de ateliere specializate ale
goților), folosind pasta cu cioburi pisate în compoziția lutului, doar că cei aflați în
zonele occidentale, la marginile lumii romane, au adoptat tehnologia locală, a
pastei nisipoase; iar decorul crestat al buzelor a fost şi va rămâne un model
comportamental răsăritean. Distribuția acestui decor, în secolele VIII‐IX, este o
probă clară a faptului că unul şi acelaşi popor – slavii timpurii –, încă
nediferențiat lingvistic, poate produce forme de cultură materială destul de
străine... O concluzie care îi va interesa mai ales pentru arheologii preistoricieni.
Ceea ce constatăm noi, la nivel istoric, de‐a lungul tumultosului veac V,
este că două ramuri indo‐europene majore, sarmații şi tracii, dispar cu totul;
pentru sfârşitul aceluiaşi veac arheologii slavi vorbesc despre primele complexe
atribuite (cam în grabă...) celor mai vechi slavi. Or, populații de mărimea acestor
două grupe nu „dispar” la modul fizic; ele „dispar” din izvoare, dispar ca
organisme sociale şi politice, adică sunt asimilate altor organisme sociale şi
politice. Acest lucru se întâmplă exact atunci când o altă grupă mare de
populație, cea mai numeroasă a Europei moderne, tocmai apare, din „nimic”. Şi
cam în acelaşi loc, nu‐i aşa?
Desigur, găsirea altei „urmări” epopeii dacice, decât cea furnizată de
Iordanes şi compania (companie numeroasă: vreo duzină de cronicari romani şi
alte câteva duzini de cronicari germanici, mai ales nordici, în evul mediu), nu
înseamnă neapărat negarea „filierei” geto‐gotice. Performarea unei ecuații, în
înțeles național (conform percepției de astăzi a termenilor), identificând geții şi
goții în exact termenii lui Iordanes (sau a dacilor şi danilor, în reveriile învățaților
normanzi), ar fi o copilărie. Personal însă nu am niciun dubiu că sâmburele de
adevăr este suficient de tare cât să ne spargem smalțul. Dacă încercăm o cheie
dinastică – s‐ar putea să ne răzgândim. Geții şi goții au conviețuit, în zonele din
răsăritul României de astăzi, şi mai departe, pe întinsele țărmuri ale Mării Negre,
aproape două sute de ani, între venirea goților şi venirea hunilor. Adică mai mult
decât au stat romanii în Dacia, nu‐i aşa?... Este imposibil să nu ne gândim că
coabitarea a 10 generații de oameni a prilejuit destule contracte nupțiale, iar dacă
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romanii nu au reuşit să stârpească orice os domnesc – şi nu au reuşit, măcar că nu
toate neamurile getice s‐au opus romanilor, iar represaliile nu s‐au abătut,
sistematic, decât asupra celor care avuseseră neinspirația să li se opună cu arma
în mână – atunci acest fapt avea să fie o ocazie nesperată, pentru noii stăpâni, de
a‐şi aduce în linia de sânge pe urmaşii celor care învinseseră pe Domitian şi se
opuseseră eroic marelui Traian, cel mai temut imperator. Un neam nou, victorios
şi puternic, dar no‐name, avea ocazia de a‐şi pune pe scut sica lui Decebal (sau un
cap de lup, sau unul de bour, de ce nu...). Dacă dumneavastră ați fi un rege
ostrogot, ce ați face?... Să nu credeți că socotelile de încuscrire s‐au schimbat cu
ceva în ultimii 2000 de ani... Cine ar putea crede că Iordanes, născut pe malurile
Dunării, din familie gotică, vorbeşte chiar prostii, uită un lucru: Iordanes era un
om credincios şi este foarte greu de crezut că pur şi simplu mințea; mai degrabă
el exprima convingerile societății în mijlocul căreia se născuse. Aşa cum am mai
spus, nu înrudirea biologică este importantă, ci convingerea existenței acelei înrudiri.
Este tocmai ceea ce ne povesteşte Iordanes.

Figura 35.
Fibulă digitată de tip germanic.
Bratei (jud. Sibiu), cimitirul 3.
Prima jumătate a sec. VI.
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